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JELENTÉS 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2011. augusztus 25-i ülésére 
 
 
Tárgy: A 2011. január 01-tıl 2011. június 30-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által 

meghozott és 2011. június 30-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtása 
Ikt. sz.:     I/726/2/2011.   
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
  
Lajosmizse Város Önkormányzatának a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 11/2011. (IV. 14.) 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, 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. január 19. 
 
1/2011. (I.19.) ÖH. 
Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta az elıterjesztés 
mellékletét képezı egységes szerkezetbe foglalt Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodást. A 
Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a módosított társulási megállapodás 
aláírására.  
 
A módosított társulási megállapodás aláírásra került, és továbbításra került a Belsı 
Ellenırzési Társulás felé.  
 
7/2011. (I.19.) ÖH.  
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a védınıi körzetek 
kialakításáról szóló 9/2005. (II.15.)  
határozatának módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában módosította 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testületének 9/2005. (II.15.) határozatát, 
mely szerint a II. számú védınıi körzetbıl a Bene (Telepi út, a Vasút és Pacsirta út által 
körbezárt terület) törlésre kerül. Az I. számú védınıi körzet külterület része kiegészül a Bene 
(Telepi út, a Vasút és a Pacsirta út által körbezárt területtel). A határozat mellékletét képezı 
IV. sz. iskolai védınıi körzet számozása V. sz.-ra, míg az V. sz. védınıi körzet számozása 
IV. sz.-ra módosul. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában 
felkérte a jegyzıt, hogy a védınıi körzetek területi leírásait vizsgálja felül az elmúlt 
idıszakban bekövetkezett változásokra tekintettel.  
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A védınıi körzetek felülvizsgálata folyamatban van.  
 
2011. január 28. 
 
10/2011. (I.28.) ÖH.  
Lévai Csilla kezességvállalási kérelme 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lévai Csilla egyéni vállalkozó 
által megvalósítani kívánt, a 0299 és 0287. hrsz-ú földutak szilárdburkolattal történı ellátására 
– 2011. június 30. napjáig – egyszerő (sortartásos) kezességet vállalt 15M forint erejéig. A 
Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert, az Egyszerő (sortartó) kezességvállalásra 
irányuló elızetes nyilatkozat, valamint az Egyszerő (sortartó) kezességvállalási szerzıdés 
aláírására.  
 
A kezességvállalás határideje lejárt, a megadott határid ıig a kezességvállalásban foglalt 
15 M forint igénybevételére nem volt szükség. 
 
2011. február 23. 
 
11/2011.(II.23.) ÖH. 
Urnás temetkezési helyek bıvítése 
27/2011.(III.23.) ÖH.  
Urnás temetkezési helyek bıvítése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy három árajánlatot kérjen be az urnafal kerítés 7 szakaszának kialakítására és azt az 
ajánlatok beérkezését követıen terjessze a Képviselı-testület elé. A Képviselı-testület 
határozatában kijelölte a 7. parcellát az urnasírhelyek helyéül és felhatalmazta  a 
polgármestert, hogy három költségvetést tartalmazó tervdokumentációt kérjen be az 
urnasírhelyek kialakítására és azt az ajánlatok beérkezését követıen terjessze a Képviselı-
testület elé. 
 
Az árajánlatok bekérése megtörtént, ez alapján a 27/2011. (III.23.) számú határozatában 
a Képviselı-testület megbízta Székely Tihamért az urnafal kerítés és az urnasírkertben 
az urnasírhely elkészítésére. Az urnasírkert I. szakasza elkészült, az urnasírhelyek 
kialakításának fedezete a közeljövıben az önkormányzat rendelkezésére áll.  
 
12/2011.(II.23.) ÖH. 
Közoktatási intézményekbe történı felvétel,  
illetve beíratás idıpontjának meghatározása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzat határozatában döntött a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében az óvodai és bölcsıdei 
felvétel, valamint a Fekete István Általános Iskolában az elsı évfolyamra történı beíratás 
idıpontjáról. A Képviselı-testület felkérte a jegyzıt, hogy a döntésrıl Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testületét soros ülésén tájékoztassa.  
 
Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-testületének tájékoztatása megtörtént.  
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16/2011.(II.23.) ÖH.  
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali  
ellátásának biztosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalta, hogy a pszichiátriai és 
szenvedélybetegek nappali ellátását 2011. évben is a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás útján biztosítja, továbbá vállalta, hogy a feladat ellátásához szükséges 300. 000 Ft. 
hozzájárulás összegét átad a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak.  
 
A megállapodás alapján a hozzájárulás összege két részletben (2X150.000 Ft.) kerül 
kifizetésre. Az elsı félévre esı hozzájárulás összege átutalásra került a Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulásnak. 
 
17/2011.(II.23.) ÖH.  
Közösségi ellátások biztosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában vállalta a közösségi 
ellátások biztosítását 2011. évre, melyre 263. 086 Ft. településarányos összeget biztosított a 
2011. évi költségvetésben, valamint szerzıdést köt a Fıplébániai Karitász Alapítvány RÉV 
Szenvedélybeteg –segítı Szolgálattal, aminek aláírására felhatalmazta a polgármestert.  
 
A szerzıdés aláírása megtörtént a Fıplébániai Karitász Alapítvány RÉV 
Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal. 
 
19/2011. II.23.) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskola igazgatói beosztására 3/2011. (I.19.) ÖH.-val, valamint 
a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására 
5/2011. (I.19.) ÖH.-val kiírt pályázati felhívások visszavonása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata a Fekete István Általános 
Iskola igazgatói beosztására 3/2011. (I.19.) ÖH.-val, valamint a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására 5/2011. (I.19.) ÖH.-val kiírt pályázati 
felhívásokat visszavonta. A Képviselı-testület felkérte a jegyzıt az elızı pályázati 
felhívásoknak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
honlapjáról való törlésre, valamint arra, hogy Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testületét tájékoztassa.  
 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ honlapjáról a pályázatok törlésre kerültek. Felsılajos 
Község Önkormányzat Képviselı-testületének tájékoztatása megtörtént.   
 
22/2011. (II.23.) ÖH.  
A közfoglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására  
vonatkozó megállapodások megkötése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás – a közfoglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó – 
megállapodás-tervezeteit. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
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Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással kötött – a közfoglalkoztatás megszervezésére és 
lebonyolítására vonatkozó – megállapodást aláírja. 
  
Lajosmizse Város Önkormányzata a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás a 
közfoglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó megállapodást 
megkötötte.  
 
2011.március 23. 
  
28/2011.(III.23.) 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. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a 
módosított társulási megállapodás aláírására.  
 
A módosított társulási megállapodás aláírásra került. 
 
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. 
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31/2011. (III.23.) ÖH.  
Szakmai munka elindítása pályázat benyújtásához  
50/2011. (IV.13.)  
Pályázat újbóli benyújtása a Dél-alföldi Operatív Program keretében tervezett, DAOP-
4.2.1. kódszámú „Oktatásfejlesztés” címő konstrukcióra 
83/2011.(VI.30.) ÖH.  
Projekt-tervezet bemutatása a DAOP-2011-4.2.1. azonosító számú  
pályázati konstrukcióval kapcsolatosan 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízta a jegyzıt, hogy a 2011. 
áprilisi testületi ülésre a képviselıi indítványban javasolt pályázatok benyújthatósága 
érdekében elıterjesztést készítsen, illetve a szükséges elızetes intézkedéseket megtegye az 
érintett közoktatási intézmények vezetıinek közremőködésével.  
A Képviselı-testület az 50/2011 (IV.13) határozatában úgy döntött, hogy újból benyújtja 
pályázatát a Dél-alföldi Operatív Program keretében tervezett, DAOP-4.2.1. kódszámú 
„Oktatásfejlesztés” címő konstrukcióra. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a projekt terv összeállítására hozzon létre egy szakmai munkacsoportot, illetve a 
pályázatot benyújtsa, és az ahhoz szükséges dokumentumok beszerzésére és a pályázati 
eljárás során az Önkormányzat nevében a szükséges nyilatkozatokat megtegye, és a pályázat 
tartalmának összeállításával kapcsolatban Felsılajos Község Önkormányzatával felvegye a 
kapcsolatot.  
A Képviselı-testüelte a 83/2011. (VI.30.) számú határozatával elfogadta „Az én iskolám” – 
Közoktatási infrastruktúra-fejlesztés Lajosmizse  mikro-térségében címő projekt-tervezetet 
azzal, hogy az abban foglaltak megvalósításához minden esetben egyedi képviselı-testületi 
döntés szükséges. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy kérjen be 4 
árajánlatot az állapotfelmérés elkészítésére, a meghatározott szempontok figyelembe 
vételével.  
A Képviselı-testület az ajánlatok felbontására felhatalmazta a polgármestert és Apró Ferenc 
képviselıt, illetve a polgármestert arra, hogy a legkedvezıbb ajánlat tevıvel  a vállalkozási 
szerzıdést megkösse, és a pályázat tartalmának összeállításával kapcsolatban Felsılajos 
Község Önkormányzatával felvegye a kapcsolatot.  
 
Az anyag elıkészítése a soros Képviselı-testületi ülésre megtörtént. A projekt terv 
összeállítására a szakmai munkacsoport létrejött, amely elkészítette a projektet. Az 
árajánlatok bekérése megtörtént, a legkedvezıbb ajánlat tevıvel a szerzıdés megkötése 
folyamatban van.  
 
33/2011.(III.23.) ÖH.  
A laboratóriumi feladatok ellátása érdekében  
közremőködıi szerzıdés megkötésére felhatalmazás adása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában felhatalmazta 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének 
vezetıjét, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórház fıigazgatójával a laboratóriumi feladatok 
ellátására közremőködıi szerzıdést kössön. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 
vezetıjének a határozat kivonat megküldésre került. 
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37/2011.IV.13.) ÖH. 
A volt Szülıotthon hasznosítására beérkezett  
pályázat elbírálása  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta a White System Kft. 
pályázatát, mely Lajosmizse, Dózsa György út 123.szám alatti ingatlanra vonatkozik.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert  az elıterjesztés mellékletét képezı bérleti 
szerzıdés aláírására az alábbi módosításokkal:  

- az ingatlan bérbeadásánál kivételt képez a Dózsa György útról 
közvetlenül megközelíthetı, a fıépülethez utólag hozzátoldott 
épületrész, a két garázs kivételével. 

- a bérleti szerzıdés 1.4 pontjában a díjmentes használat végsı határideje 
2011. július 31-re módosul 

- a bérleti szerzıdés 1.5 pontjában meghatározott bérleti jogviszony kezdı 
idıpontja 2011. április 20. 

- a bérleti szerzıdés 2.2 pontjában meghatározott bérleti díj összege 
125 000.- Ft-ra módosul, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat Áfa 
mentes. Ugyanezen pontból kikerül a bérlı közteherviselési 
kötelezettségére vonatkozó rész. 

- a bérlı további kötelezettségei közé tartozik az albérlık magatartásáért 
való polgárjogi felelısség. 

- a bérleti szerzıdés 4.3 pontja kiegészül a festéssel, mázolással, az 
utcafront rendben tartásával, valamint télen a síkosság mentesítéssel. 

- a bérleti szerzıdés 4.9 pontjában rögzített felújítási és átalakítási 
munkálatokat a bérlı saját költségére végzi. Kikerül ebbıl a pontból „ 
Az értéknövelı beruházásokat az Önkormányzat külön megállapodás 
alapján engedélyezi”. 

- a bérlemény átalakítása során tekintettel kell lenni arra, hogy az épület 
helyi védettségre jelölt, a homlokzatot ennek megfelelıen nem lehet 
átalakítani. 

  
A bérleti szerzıdés a határozatban foglaltaknak megfelelıen aláírásra került. A bérleti 
szerzıdés módosítása a jelen Képviselı-testületi ülés napirendi pontját képezi.  
 
34/2011.(III.23.) ÖH.  
Közterület tisztántartása, útkarbantartás lehetséges módozatai 
40/2011.(IV.13.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzat mezıgazdasági gépvásárlása (vásárlás)  
41/2011. (IV.13.) ÖH.  
Lajosmizse Város Önkormányzat mezıgazdasági gépvásárlása (lízing) 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkérte a Mezıgazdasági és 
Gazdaságfejlesztési Bizottságot, hogy készítse elı a következı Képviselı-testületi ülésre a 
közterület tisztántartására, útkarbantartására vonatkozó javaslatát.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy a 
mezıgazdasági gépbeszerzésre pályázatot nyújt be, a pályázat benyújtására felhatalmazta a 
polgármestert. 
A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság által elkészített javaslat alapján 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 41/2011. számú határozatában 
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úgy döntött, hogy amennyiben pályázat kiírására nem kerül sor, vagy a pályázat benyújtása 
nem lehetséges, vagy a pályázaton az önkormányzat nem nyer, abban az esetben elfogadja a 
NAGYTRAKTOR Mezıgazdasági Gépalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát, 
az MTZ-820.4 típusú gép lízingje mellett dönt, 6.000.000 Ft+ ÁFA értékben. A Képviselı-
testület felhatalmazta a polgármestert a lízingfeltételek egyeztetésére és lízingszerzıdés 
megkötésére.  
 
A gépvásárlásra vonatkozó pályázat még nem került kiírásra. 
 
2011. április 13. 
 
42/2011. (IV.13.) ÖH. 
Logopédiai szakszolgálati feladatok  
ellátására megállapodás kötése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata határozatában arról döntött, 
hogy megállapodást köt a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással logopédiai 
szakszolgálati feladat ellátására, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a megállapodás 
aláírására. A Képviselı-testület felkérte a jegyzıt, hogy a határozatban foglaltakról Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testületét soros ülésén tájékoztassa.  
 
A megállapodás aláírásra került, Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-
testületének tájékoztatása megtörtént.  
 
43/2011.(IV.13.) ÖH. 
Családsegítés, házi segítségnyújtás, 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás, 
szociális étkeztetés, nappali ellátás, 
gyermekjóléti szolgálat ellátására  
megállapodás kötése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás gesztor 
Önkormányzata határozatában arról döntött, hogy megállapodást köt a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulással családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, 
szociális étkeztetés, nappali ellátás, gyermekjóléti szolgáltat ellátására. A Képviselı-testület 
felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására, egyúttal felkérte a jegyzıt, hogy a 
határozatban foglaltakról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületét soros 
ülésén tájékoztassa.  
 
A megállapodás aláírásra került, Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-
testületének tájékoztatása megtörtént.  
 
44/2011. (IV.13.) ÖH.  
Közoktatási feladatok  
ellátására megállapodás kötése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor Önkormányzata határozatában arról döntött, 
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hogy megállapodást köt a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással közoktatási feladatok 
ellátására. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására, 
egyúttal felkérte a jegyzıt, hogy a határozatban foglaltakról Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testületét soros ülésén tájékoztassa.  
 
A megállapodás aláírásra került, Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-
testületének tájékoztatása megtörtént.  
 
46/2011.(IV.13.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt rendezvények  
támogatására 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában arról döntött, hogy 
pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz a Lajosmizsei Napok 
rendezvénysorozat támogatására. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a 
pályázat benyújtásához szükséges dokumentációk aláírására, illetve nyertes pályázat esetén a 
Támogatási Szerzıdés elıkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésére, a Szerzıdés 
aláírására, és a projekt megvalósítása, elszámolása során felmerülı dokumentumok aláírására.  
 
A pályázat benyújtásra került, a rendezvény megszervezésére 90.000 Ft. támogatást 
kapott Lajosmizse Város Önkormányzata. A Támogatási Szerzıdés aláírása 
folyamatban van.  
 
48/2011.(IV.13.) ÖH.  
Pályázat benyújtása rövid idıtartamú közfoglalkoztatásra 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy 
pályázatot nyújt be a rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A Képviselı-testület 
vállalta, hogy a pályázathoz szükséges saját forrást a 2011. költségvetésébıl biztosítja. A 
Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázatok benyújtásához szükséges 
dokumentációk aláírására, illetve nyertes pályázatok esetén a hatósági szerzıdések 
elıkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésére, és a projekt megvalósítására, 
elszámolása során felmerülı dokumentumok aláírására.  
 
A pályázat benyújtásra került, és pozitív elbírálásban részesült.  
 
49/2011. (IV.13.) ÖH.  
Megállapodás modósítása a Kecskemét és Térsége Többcélú  
Társulással a közfoglalkoztatás lebonyolítása tárgyában  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás – a közfoglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó – 
megállapodás-tervezetét. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással kötött – a közfoglalkoztatás megszervezésére és 
lebonyolítására vonatkozó – megállapodást aláírja.  
 
A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással a közfoglalkoztatás megszervezésére és 
lebonyolítására vonatkozó megállapodás megkötésre került.  
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51/2011.(IV.13.) ÖH.  
A KEOP-4.9.0. azonosító számú pályázat elıkészítése irányvonalának meghatározása  
55/2011. (V.13.) ÖH.  
Pályázat benyújtása az „Épületengergetikai fejlesztések  
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”  
címő KEOP-2011-4.9.0 azonosító számú pályázati kiírásra 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízta a polgármestert, hogy a 
KEOP-4.9.0. azonosító számú „Épületengergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” címő pályázati kiírással kapcsolatos szakmai munkát a GKIeNET 
Internetkutató és Tanácsadó Kft.-vel, a NeoQuest Projektmenedzselési és Tanácsadó Kft.-vel, 
a Megújuló Energia Központ Bt.-vel és a Mapi Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.-vel, mint 
ajánlattevıkkel folytassa és a kidolgozott anyagot annak elkészülte után terjessze a Képviselı-
testület elé.  
A Képviselı-testület az 55/2011. (V.13.) számú határozatában úgy döntött, hogy pályázatot 
nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt „Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő KEOP-2011-4.9.0 
azonosító számú pályázatra. A Képviselı-testület a pályázati kiírásra benyújtandó pályázati 
dokumentáció elkészítésére a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.-t bízta meg, és 
felhatalmazta a polgármestert az elıterjesztés mellékletében szereplı Megbízási szerzıdések 
aláírására, illetve a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerzıdés 
megkötésére.  
 
A pályázat benyújtásra került, a hiánypótlás megtörtént, a pályázat jelenleg elbírálás 
alatt áll.  
 
52/2011. (IV.13.) ÖH.  
dr. Csire Géza háziorvos rendelési idejének  
megváltoztatásához hozzájárulás 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárult ahhoz, hog dr. Csire 
Géza háziorvos rendelési ideje az alábbiak szerint változzon:  
 
Hétfı: 14,00-18,00 óráig 
Kedd, szerda, csütörtök: 8,00-12,00 óráig 
Péntek: 7,00-11,00 óráig 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy dr. Csire Gézával kötött háziorvosi 
szolgáltatás ellátására vonatkozó megállapodást a határozatban megfelelıen módosítsa.  
 
A megállapodás módosítása megtörtént.  
 
53/2011.(IV.13.) ÖH.  
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás  
Társulási megállapodásának módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta az elıterjesztés 
mellékletében szereplı Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás módosított Társulási 
megállapodását egységes szerkezetbe foglalva, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a 
módosított társulási megállapodás aláírására.  
 



 11 

A módosított Társulási megállapodás aláírásra került.  
 
2011. május 19. 
 
57/2011.(V.19.) ÖH. 
2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010. évi pénzmaradványt az 
alábbiak szerint fogadta el:  

Ezer Ft-ban 

 Polgármesteri 
Hivatal 

IGSZ 

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 80 632 14 188 
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -2 603  
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 8 368  
Módosított pénzmaradvány 86 397 14 188 
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 támogatással fedezett 

- - 

- gazdálkodási szabály megsértésébıl származó 
maradvány 

- - 

- önkormányzat rendelet szerinti elvonás - - 
Felhasználható pénzmaradvány 86 397 14 188 
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 80 632 14 188 

- Mőködési célú kötelezettséggel terhelt 
pénzmaradvány 

42 816 14 188 

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt 
pénzmaradvány 

37 816 - 

Szabad pénzmaradvány: 5 765 - 
- Mőködési célú szabad pénzmaradvány  - 
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 5 765 - 

 
A Képviselı-testület felkérte a jegyzıt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó 
elıterjesztést a következı rendelet-módosításra készítse elı.  
 
A pénzmaradványra vonatkozó elıterjesztés a szeptemberi Képviselı-testületi napirendi 
pontját fogja képezi. 
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58/2011. (V.19.) ÖH.  
2010. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervei 2010. évi 
beszámolóját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyta:  
1. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 

Gazdasági Szervezete alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítése 2010. 
évben megfelelı színvonalú volt, alapító okiratában szereplı szakmai alapfeladatait 
teljesítette. 

2. 2010. évben az intézményfinanszírozás keretében rendelkezésre bocsátott források 
felhasználása a szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év 
folyamán biztosított volt. 

3. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott elıirányzatokon belül 
történt a gazdálkodás, a képzıdött pénzmaradvány fedezetet nyújt az áthúzódó kiadásokra. 

4. A 2010. évi 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 Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete által elkészített számszaki beszámolók belsı tartalma megfelel az 
elıírt adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek. 

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

A képviselı-testület határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy a kiértesítést 
elvégezze.  
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezet 
beszámolójának elfogadásáról az írásbeli kiértesítés megtörtént.  
 
61/2011.(V.19.) ÖH.  
Lajosmizse Város Településrendezési Terve módosításának elıkészítése, 
településfejlesztési döntés 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy 
Lajosmizse Város Településrendezési Tervének módosítását az elıterjesztés 1. számú 
melléklet I. pontja szerinti „módosítás részét képezı kérelmek, javaslatok” a II/11., II/14., 
II/16., II/17., II/20., II/21. tételekkel - a képviselı-testületi ülésen elhangzott módosításokkal 
készítteti elı. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert az árajánlatok bekérésére.  
 
Az árajánlatok bekérése a határozatban foglaltaknak megfelelıen 2011. május 27-én 
megtörtént.  
 
65/2011.(V.19.) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskola igazgatói  
beosztására kiírt pályázat elbírálása  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor Önkormányzata határozatában a Fekete 
István Általános Iskola igazgatói beosztásának ellátására Sápi Tiborné, 6050 Lajosmizse Deák 
Ferenc utca 4. szám alatti lakosnak megbízást adott 2011. augusztus 16.-tól 2011. augusztus 
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15-ig. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a megbízással kapcsolatos feladatok 
ellátására, egyúttal felkérte a jegyzıt, hogy a döntésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testületét tájékoztassa.  
 
Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-testületének tájékoztatása megtörtént. 
 
66/2011.(V.19.) ÖH.  
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat elbírálása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor Önkormányzata határozatában úgy döntött, 
hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi 
beosztásának ellátására Kocsis Györgyné 6050 Lajosmizse Jász utca 5. szám alatti lakosnak 
megbízást ad. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a megbízással kapcsolatos 
feladatok ellátására, egyúttal felkérte a jegyzıt, hogy a döntésrıl Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testületét soros ülésén tájékoztassa.  
 
Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-testületének tájékoztatása megtörtént. 
 
73/2011.(V.19.) ÖH.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának  
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális  
Intézménye laborjának használatba adása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában arról döntött, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
használatában lévı labort használatba adja a Taki-Bio Biotechnológiai Kft. részére humán 
kutatás-fejlesztés céljából 4 évre. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a 
használatba vétellel kapcsolatos megállapodás megkötésére.  
 
A használatba vétellel kapcsolatos megállapodás megkötése megtörtént.  
 
74/2011.(V.19.) ÖH.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának  
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
szakorvosi rendelı helyiségének használatba adása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében lévı 
jelenleg használt kettı és további egy szakorvosi rendelı helyiséget használatba adja a 
Kovács és Társa Bt. részére tangengtor, iszappakolás és gyógymasszázs céljából határozatlan 
idıre. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a használatba vétellel kapcsolatos 
megállapodás megkötésére.  
 
A használatba vétellel kapcsolatos megállapodás megkötése megtörtént.  
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75/2011.(V.19.) ÖH.  
Fülemüle utcai telkek térítésmentes  
használatba adása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában arról döntött, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában lévı Fülemüle utcai telkeket 
térítésmentesen használatba adja Balogh György részére 2011. május 25. napjától 2016. 
május 25. napig növénytermesztés céljából. A Képviselı-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a térítésmentes használatba vétellel kapcsolatos megállapodást megkösse.  
 
A használatbavétellel kapcsolatos megállapodás megkötése megtörtént.  
 
2011.június 30.  
 
79/2011.(VI.30.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos  
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok  
ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási 
megállapodást az elıterjesztés 3. melléklete szerinti módosításokkal és az ülés elıtt kiosztott 
írásos módosításokkal együtt, egységes szerkezetbe foglalva elfogadta. A Képviselı-testület 
felhatalmazta a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.  
 
A módosított Társulási megállapodás aláírásra került.  
 
84/2011.(VI. 30.) ÖH.  
A Fekete István Általános Iskolában a  
2011/2012-es tanévben hetedik évfolyamon indítható osztályok, ötödik évfolyamon 
indítható csoportok számának meghatározása  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor Önkormányzata a Fekete István Általános 
Iskola székhelyén, telephelyein indítható iskolai osztályok, csoportok számát az alábbiak 
szerint állapította meg: 

a.) hetedik évfolyamon négy osztály,  
b.) ötödik évfolyamon két emelt szintő angol nyelvi csoport szervezését 
engedélyezi azzal, hogy az emelt szintő idegen nyelvoktatás csoportban történı 
oktatását az intézmény a részére jóváhagyott költségvetésbıl biztosítja. 

A Képviselı-testület felkérte a jegyzıt, hogy Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testületét a határozatban foglaltakról a soros testületi ülésen tájékoztassa.  
 
Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-testületének tájékoztatása megtörtént. 
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88/2011.(VI.30.) ÖH.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Lajosmizse Város Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat között együttmőködési megállapodás megkötése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta az elıterjesztés 
mellékletét képezı együttmőködési megállapodást, egyúttal felhatalmazta a polgármestert az 
együttmőködési megállapodás aláírására.  
 
Az együttmőködési megállapodás aláírása megtörtént.  
 
90/2011.(VI.30.) ÖH. 
Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás  
további mőködtetése  

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában hozzájárult, hogy a 
nevelési tanácsadó a 2011. szeptember 1-jétıl 2012. augusztus 31-ig tartó idıszakban 0,5-0,5 
fıvel növelje a pszichológusi, valamint a gyógypedagógusi létszámát. A Képviselı-testület 
vállalta, hogy a pszichológus, valamint a gyógypedagógus 2011. szeptember 1-jétıl 
2011.december 31-ig történı foglalkoztatásához szükséges 122.058 Ft-ot 2011. évi 
költségvetésébıl, illetve a 2012. január 1-jétıl 2012. augusztus 31-ig vonatkozó részét, azaz 
228.041 ft-ot a 2012. évi költségvetésébıl biztosítja.  
 
A Kistérség felé továbbításra került a határozat kivonat. 2011. szeptember 1-jétıl a 
megnövekedett szakmai létszámmal látják el a pszichológusi, gyógypedagógiai 
feladatokat.  
 
91/2011.(VI.30.) ÖH.  
Településfejlesztési döntésekhez településrendezési szerzıdés tervezete  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert a 
települési rendezési terv módosításának megrendelésére, az azzal kapcsolatos szerzıdés 
aláírására, valamint felkérte, hogy a soron következı ülésre készítse elı a településrendezési 
szerzıdés tervezeteket az ülésen elhangzott kiegészítések figyelembe vételével.  
 
A VÁTI Kft. megküldte a szerzıdés-tervezetet, de kifejezett kérésünk ellenére a 
szerkeszthetı formátumot nem tartalmazta, ezért további egyeztetések folynak.  
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Határozat-tervezet 
 
……../2011. (…..)ÖH. 
A 2011. január 01-tıl 2011. június 30-ig tartó idıszakban  
a Képviselı-testület által meghozott és 2011. június 30-ig  
lejárt határidej ő határozatainak végrehajtásáról szóló  
jelentés elfogadása 
 
 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jegyzı jelentését – a 2011. 
január 1-tıl 2011. június 30-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 
2011. június 30-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról- elfogadja.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2011.augusztus 25.  

 
Lajosmizse, 2011. július 27. 
 

Kutasiné Nagy Katalin 
jegyzı sk. 


