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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. március 08-i ülésére 
 
 
Tárgy: A 2017. január 01-től 2017. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület 

által meghozott és 2017. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
Ikt. sz.: LMKOH/1653-1/2018. 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 13. § 
(2) bekezdése és 26. § (5) bekezdése értelmében, fenti tárgykörben jelentést kell készíteni. A 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a jegyző évente egy alkalommal számol be a 
testületnek. Erre tekintettel készítettem el jelen előterjesztést.  
 
Ezen jelentés elkészítése során figyelembe vettem a tárgyban megjelölt időszakban meghozott 
és lejárt határidejű határozatok kivonatait. 
A képviselő-testület határozatainak továbbítása a végrehajtásért felelős - előterjesztést készítő 
- ügyintéző részére minden esetben megtörtént a Képviselő-testületi ülés időpontját követő 5 
munkanapon belül. 
 
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testület tagjait: 
 
2017. január 26. 
 
1/2017. (I. 26.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületnek a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
önkormányzati rendelete módosításának elfogadásából adódó feladat végrehajtása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a változással érintett 
egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi feladat-ellátási szerződéseket 
módosítsa. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról az egészségügyi államigazgatási szervet értesítse.   
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 
 

Az egészségügyi feladat-ellátási szerződések módosításai aláírásra kerültek 2017.02.13. 
napján. Az egészségügyi államigazgatási szerv tájékoztatása 2017.02.13. napján 
megtörtént.(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/105/2/2017.) 
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2/2017. (I. 26.) ÖH. 
Iskola-tó környezetének 2015. évi részletes rendezési tervdokumentációjával 
kapcsolatos döntések meghozatala 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Farkas 
Építésziroda Kft. által 2015. áprilisában elkészített Iskola-tó környezetének részletes 
rendezési tervdokumentációját a jövőben nem kívánja hasznosítani. A befejezetlen 
beruházás ebben a formában történő megvalósításáról lemond. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a számviteli jogszabályok 
alapján a 2.200.000 Ft befejezetlen beruházás számviteli nyilvántartásból való 
kivezetését engedélyezi. 

3. A kivezetés a 2016.évi beszámolóban terven felüli értékcsökkenésként érvényesíthető. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 

 
A kivezetés 2016.12.31-gyel megtörtént. (Ügyintéző: Őze Angéla pénzügyi vezető, Horváth 
Sándor pályázati referens, ügyiratszám: LMKOH/335/2/2017.)  
 
3/2017. (I. 26.) ÖH. 
KEOP-2012-5.5.0/B Lajosmizsei Egészségház energetikai korszerűsítésével kapcsolatos 
döntések meghozatala 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-
2012-5.5.0/B Lajosmizsei Egészségház energetikai korszerűsítésével kapcsolatban 
elkészített terveket a jövőben nem kívánja hasznosítani. A befejezetlen beruházás 
ebben a formában történő megvalósításáról lemond. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a számviteli jogszabályok 
alapján a 1.219.200 Ft befejezetlen beruházás számviteli nyilvántartásból való 
kivezetését engedélyezi. 

3. A kivezetés a 2016.évi beszámolóban terven felüli értékcsökkenésként érvényesíthető. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 
 

Végrehajtást nem igényel. A kivezetés 2016.12.31-gyel megtörtént. (Ügyintéző: Őze Angéla 
pénzügyi vezető, Horváth Sándor pályázati referens, ügyiratszám: LMKOH/335/2/2017.)  

 
4/2017. (I. 26.) ÖH. 
XXIV. Lajosmizsei Napok program- és költségvetési tervezetének jóváhagyása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXIV. Lajosmizsei 
Napok programtervét elfogadja azzal, hogy költségvetési tervezetet maximum 
9.000.000 Ft-os keretösszeggel fogadja el és felkéri a jegyzőt, hogy a 2017. évi 
költségvetés tervezésénél ezen határozatot vegye figyelembe.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 
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2017. január 27. napján a 4/2017. (I.26.) ÖH átadásra került a Művelődési Ház részére és a 
hivatal pénzügy vezetője részére is. 
(Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, ügyiratszám: LMKOH/73/4/2017.)  

 
5/2017. (I. 26.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás tartalmán nem kíván 
módosítani.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 

 
Végrehajtási intézkedést nem igényel, a szervezeti és működési szabályzat módosítása nem 
szükséges. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet pályázati referens, ügyiratszám: 
LMKOH/547/2/2017.)  
 
6/2017. (I. 26.) ÖH. 
Polgármester illetményének megállapítása 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Basky András polgármester 
illetményét 2017. január 1-től 698.000.- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  

     
7/2017. (I. 26.) ÖH. 
Polgármester költségtérítésének megállapítása 

 
Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Basky András 
polgármester költségtérítését 2017. január 1-től 104.700.- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  
 

8/2017. (I. 26.) ÖH. 
Cafetéria Szabályzat elfogadása és a 2017. évi cafetéria keretösszeg meghatározása 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

Határozat 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-

juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000. Ft-ban határozza meg.  
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 

12/2015. (I.22.) határozatával jóváhagyott a 3/2016.(I.21.) önkormányzati határozattal 
módosított polgármestert megillető cafetéria-juttatásról szóló szabályzatot. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. 
mellékletét képező „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
szabályzata a polgármestert megillető cafetéria-juttatásról” szabályzatot.   
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4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2017. évi 
költségvetésben a juttatás fedezetét. 

5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az általános 
helyettesítési feladatokkal megbízott alpolgármestert a cafetéria-szabályzat aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület, jegyző 

  Határidő: 2017. január 26. , 2017. február 15.  
 

9/2017. (I. 26.) ÖH. 
Lajosmizse Város Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyása          

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Polgármestere 
2017. évi szabadság ütemezését az előterjesztés 3. melléklete szerint jóváhagyja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  
 
A határozatok egy – egy példánya átadásra került a polgármester részére, valamint a Közös 
Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodájának munkaügyes kollégája részére a költségtérítés és 
az illetmény számfejtése, valamint a Cafeteria keret tervezése és kezelése miatt.  A 
határozatokból egy példány elhelyezésre került az ügyiratban is. 
(Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska aljegyző, Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
ügyiratszám: LMKOH/166/2/2017. (illetmény, szabadság ütemezés), LMKOH/80/2/2017. 
(Cafeteria Szabályzat)) 
 
10/2017. (I. 26.) ÖH. 
A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Főplébánia Karitász Alapítvány – 
előterjesztés 1. melléklete szerinti - 2016. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  
 
11/2017. (I. 26.) ÖH. 
Feladat-ellátási szerződések elfogadása a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
fenntartójával, a Római Katolikus Főplébániával  
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 3-4. 

melléklet szerinti feladat-ellátási szerződést, amelyet a Római Katolikus Főplébániával 
köt önkormányzati kötelező feladat – szenvedélybetegek és pszichiátria betegek nappali 
ellátására, továbbá a pszichiátriai betegek-, szenvedélybetegek közösségi ellátására, és 
szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátására.    

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a 3-4. melléklet szerinti feladat-ellátási szerződések aláírására. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozatokról a Római Katolikus Főplébániát tájékoztassa. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  
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A határozat megküldése a Főplébánia Karitász Alapítvány részére a szakmai beszámoló 
elfogadásáról 2017. január 25-én megtörtént. A feladat-ellátási szerződések megkötése 2017. 
január 27. napján megtörtént.  

(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens ügyiratszám: LMKOH/79/5/2017.) 
 
12/2017. (I. 26.) ÖH. 
Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra 
  

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos Község 

Önkormányzatával konzorciumi együttműködési megállapodás keretében pályázatot 
nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának  és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírásra az 
alábbi projekt tartalommal: 
 

a.) A projekt címe: „Lajosmizse és Felsőlajos települések külterületi közútjainak 
fejlesztése, és az önkormányzati külterületi utak kezeléséhez szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” 

b.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: 
ba.) Lajosmizse, 0260/2 hrsz-ú külterületi út, 
bb.) Lajosmizse, 0271 hrsz-ú külterületi út, 
bc.) Felsőlajos, 035 hrsz-ú külterületi út, 
bd.) Felsőlajos, 046 hrsz-ú külterületi út, 
be.) Felsőlajos, 050 hrsz-ú külterületi út. 

c.) A projekt által az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges, beszerzendő erő- és munkagépek: 

ca.) Lajosmizse Város Önkormányzata részére: 
caa.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
cab.) GardenGo SP 200 hótolólap, 
cac.) COSCO PS 500 típusú sószóró, 
cad.) GardenGo TMC-180 szárzúzó, 
cae.) GardenGo AGL 165 padkakasza 

cb.) Felsőlajos Község Önkormányzata részére: 
cba.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
cbb.) GardenGo SP 200 hótolólap, 
cbc.) COSCO PS 500 típusú sószóró, 
cbd.) CZTL 250 vonólap (gréder), 
cbe.) GardenGo TMC-180 szárzúzó, 
cbf.) GardenGo AGL 165 padkakasza. 

d.) A projekt összes költsége 107.052.884.- forint. 
e.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 107.052.884.- forint. 
f.) Az igényelt támogatás összege 80.289.663.- forint.  

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 

projekt megvalósítása érdekében Felsőlajos Község Önkormányzatával és 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 
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3.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt teljes 
költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegéből, azaz 26.763.221.- forintból 
Lajosmizse Város Önkormányzatára eső önkormányzati önerő részt, azaz 16.506.310.- 
forintot saját forrásból biztosítja. A fennmaradó önkormányzati önerő összeget, azaz 
10.256.911.- forintot Felsőlajos Község Önkormányzata biztosítja saját forrásból. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a 3. pontban megjelölt Lajosmizse 
Város Önkormányzatára eső önkormányzati önerő összeget a 2017. évi költségvetési 
rendeletében elkülöníti.  

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert – Felsőlajos község polgármesterével együttműködve - a pályázati 
kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére. 

6.) Lajosmizse Város Önkormányzata visszavonja a „Döntés pályázat benyújtásáról a 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra” tárgyú, 167/2016. (XII. 15.) 
önkormányzati határozatát. 

 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2017. január 26. 
 
A konzorciumi együttműködési megállapodás aláírása, valamint a pályázat benyújtása 
megtörtént, jelenleg bírálat alatt van. ( A pályázat állapotában még csak a státuszváltás 
látszik.)(Ügyintéző: Dodonka Csaba főtanácsos ügyiratszám: LMKOH/17/3/2017.) 
 
13/2017. (I. 26.) ÖH. 
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlant érintő 
telekalakítással kapcsolatos vázrajz változása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizse 
külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlant érintő telekalakítással 
kapcsolatos vázrajz változásról szóló előterjesztést elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 
 
A tárgyban hozott határozat két példányban megküldésre került 2017. január 31. napján a 
felek által meghatalmazott ügyvédnek dr. Törökné dr. Kemenczei Henriettának. 
(Ügyintéző: dr. Tóth Andrea irodavezető ügyiratszám: LMKOH/771/2/2017.)  
 
14/2017. (I. 26.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói beosztására pályázati 
felhíváshoz kapcsolódóan szakértelemmel rendelkező bizottság megválasztása tárgyban 
hozott 154/2016. (XI.24.) ÖH. módosítása  
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói /magasabb vezetői/ beosztásának betöltésére 
benyújtott pályázatok véleményezésére a 154/2016. (XI.24.) ÖH. létrehozott 
szakértelemmel rendelkező bizottság tagjait módosítja a következők szerint: 
- Informatikai és Könyvtár Szövetség delegáltja  
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- Magyar Népművelők Egyesületének delegáltja   
- Közalkalmazotti megbízott: Dudás Klára könyvtár-vezető. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 

 
A bizottság tagjainak felkérése megtörtént 2017.01.31. napján. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák 
Renáta intézményi referens ügyiratszám: LMKOH/113/2/2017.) 
 
15/2017. (I. 26.) ÖH. 
Tűzifa beszerzésére céljellegű támogatás biztosítása 

 
Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tartós 
rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire 
500.000.- forint céljellegű támogatást biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye részére. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
2017. évi költségvetés tervezésénél ezen határozatot vegye figyelembe. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 

 
A 15/2017. (I.26.) határozat 2017. január 27. napján átadásra került a Pénzügyi Iroda 
vezetőjének. Az együttműködési megállapodás a működési célú támogatás felhasználásáról 
2017. január 30. napján aláírásra került. A támogatás 2017. január 31. napján átutalásra 
került. (Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens ügyiratszám: LMKOH/1325/2/2017.)  
 
2017. február 17. 
16/2017. (II.17.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben 
 

Határozat 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján az önkormányzat saját 
bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017. évet követő három évre várható 
összegét az Előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg. 

2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó 
beruházások jelenleg nem ismertek. 

3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat 
gazdálkodása a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott 
előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. február 17. 

 
A határozat az ügyiratban elhelyezésre került, további végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: 
Őze Angéla mb. pénzügyi vezető  ügyiratszám: LMKOH/205/8/2017.)  
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17/2017. (II.17.) ÖH. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület - előterjesztés melléklete szerinti - 2016. évről szóló szakmai 
beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. február 17. 

 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió részére 2017. február 17-én 
megküldésre került a határozat kivonat. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta intézményi 
referens ügyiratszám: LMKOH/90/5/2017.)  
 
18/2017. (II.17.) ÖH. 
XXIV. Lajosmizsei Napok 
programtervezetének elfogadása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXIV. Lajosmizsei 
Napok programtervezetét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja 
azzal, hogy nyertes testvérvárosi pályázat esetén Lajosmizsei Napok programja 
kiegészül augusztus 18-án egy konferenciával, valamint augusztus 20-án délelőtt 
sportrendezvényekkel.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. február 17. 

 
A határozat kivonat átadása a Művelődési Ház részére 2017. február 20-án megtörtént. 
(Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens ügyiratszám: LMKOH/73/6/2017.)  
 
19/2017. (II.17.) ÖH. 
Lakossági járda felújítási pályázat  
egyedi támogatása 

 
Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Lajosmizse Bem J. u. 24. szám 
alatti társasház lakóinak kérelmét támogatja és a lakossági kezdeményezésre önkormányzati 
részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről szóló 39/2005. (XII.01.) 
önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésében biztosított döntési jogával élve a tervezett járda 
bruttó felújítási költségének 80% -át vállalja az Önkormányzat, melynek összege 1.768.620 
Ft, mely összeg betervezésre kerül az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Céltartalék” 
sorába „Felújítási Alapként”. 
Határidő: 2017. február 17. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A járda határidőn belül elkészült. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön irodavezető ügyiratszám: 
LMKOH/174/1/2017.)  
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20/2017. (II.17.) ÖH. 
A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Bartók Béla út és a vasút kereszteződésében 
található 1591/4 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. 
törvény 37/B. § (1) bekezdése alapján előzetes szakvélemény elkészítése céljából rendeljen ki 
a Kstv. szerinti szakértőt a Lajosmizse 1591/4 hrsz-ú, kivett út megnevezésű, 362 m2 területű, 
kivett út megnevezésű ingatlan vonatkozásában.  Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza továbbá Basky András polgármestert, hogy az előzetes 
szakvélemény elkészítéséhez szükséges nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye. A szakértő 
kirendelésének a költsége körülbelül 100.000 forint, melynek fedezetét Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésében biztosítja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. február 17. 
 
Az önkormányzat 2017. február 21. napján kezdeményezte a Kormányhivataltól előzetes 
szakvélemény készítését. A Kormányhivatal 2017. március 2. napján kelt végzésében 
kirendelte a ,,SACC” Építőipari és Értékbecslő Bt. képviseletében eljáró Sárközy Mihályt. A 
szakvéleményt a Kormányhivatal 2017. március 30. napján küldte meg. A szakértő díja a 
tervezett 100.000 forint helyett 122.164 forint lett, mely különbözetet az önkormányzat 2017. 
március 28. napján rendezte. (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető Kovács Gábor 
települési főépítész, ügyiratszám: LMKOH/496/3/2017.)  
 
21/2017. (II.17.) ÖH. 
A 2016. július 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban 
a Képviselő-testület által meghozott és 2016. december 31-ig 
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló  
jelentés elfogadása 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését – a 
2016. július 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 
meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - 
elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. február 17 

 
A határozat végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
ügyiratszám: LMKOH/169/2/2017.)  
 
22/2017. (II.17.) ÖH. és 23/20017. ÖH Zárt ülés határozatai  
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2017. március 09. 
 
24/2017. (III.09.) ÖH. 
Civil, sport és egyéb szervezetek, személyek támogatása 

 
Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az előterjesztésben szereplő civil, sport és egyéb szervezetekkel, személyekkel a 
támogatási szerződéseket megkösse.  
Határidő: 2017. március 9. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
Az együttműködési megállapodások 2017. március 13-án aláírásra kerültek és a támogatások  
2017. március 24-ig átutalásra kerültek. (Ügyintéző: Dodonka Csaba ügyiratszám: 
LMKOH/13/28/2016.) 
 
25/2017. (III.09.) ÖH. 
Lajosmizse Város Településrendezési Tervének 2017. évi módosítása 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a város 

településrendezési eszközeit a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: KR.) 16. § (1) b) pontjának megfelelően a következők szerint módosítja: 

 
A) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az  előterjesztés 

szerinti  
a. 5 (Stoica vasút mellett fásítás törlés vagy csökkentés) 
b. 6 (Robár Kossuth L. utca szabályozási vonal rajzi hiba korrekció) 
c. 11/a (Mizse-Csibe Kft, tápkeverő Gmg-1 területi korrekció) 
d. 13/b (régi benzinkút terület övezeti korrekció közlekedési területre) 
e. 15/b (korrekciós beavatkozások: HÉSZ szöveg és szabályozási lapok rajzi 

korrekciói) 
f. 16 (Bujdosó Tibor napelempark) 
g. 17 (Ráczné Sándor Ildikó Gk övezet védősávjának eltolása) 
pontokkal a településrendezési eszközök módosítását a KR. 32. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti egyszerűsített eljárásban indítja meg; az a. és b. pontok (5 és 6. tételek) 
tervezési költségeinek átvállalásával. 

 
B)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az   előterjesztés 

szerinti  
h. 4 (Kollár Csaba Kinizsi-telep bővítés) 
i. 7 (Lm-Ing Kft. volt vágóhíd gazdasági terület korrekció) 
j. 8 (Lévai Csilla Gmg övezet baromfiólak létesítéséhez) 
k. 10 (Lénárt Gk-1 övezet területi korrekció) 
l. 11/b (Mizse-Csibe Elkerülő út mellett Gk-1 övezet területi korrekció) 
m. 18 (Lisztes László 5-ös főút mellett telekalak korrekció) 
pontokkal a településrendezési eszközök módosítását a KR. 32. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti egyszerűsített eljárásban indítja meg, mivel azt gazdaságfejlesztő 
beruházás megvalósulása érdekében támogatja. 

 



12 
 

C)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 
szerinti  

n. 1 (Borbély-helyi védelem),  
o. 2 (Vt-2-ből Vt-1 övezetbe sorolás)  
p. 13/a (régi benzinkút mögött Z-kt terület kertvárosias övezethez csatolása) 
q. 14 (Szív utca – Dózsatelep utca gyűjtőút hálózati elem felülvizsgálata) 
r. 15/a (a felülvizsgálat újonnan felmerült szempontjai) 
pontokkal a teljes körű felülvizsgálat során folytatja le az egyeztetési eljárást. 

 
D)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 

szerinti  
s. 3 (Hagerné új gazdasági övezet) 
t. 9 (Varga Györgyné területek ipari övezetbe vonása saját ipari beruházáshoz) 
u. 12 (Szórád Márta Gk-1 terület kiterjesztése természeti terület rovására) 
pontok tekintetében a kérelmezőket az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti telepítési tanulmányterv 
benyújtására hívja fel, amelynek hiánytalan benyújtását követő 30 napon belül dönt a 
településrendezési eszközök módosítására vonatkozó településrendezési szerződésről. 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a 
1. A)-B) pont szerinti egyes tételek esetében állami főépítészi egyeztetés eredményeként 
egyszerűsített eljárásra nem kerülhet sor, az eljárást az érintett tételek nélkül folytatja, és a 
tételekkel a teljes körű felülvizsgálat során folytatja le az egyeztetési eljárást. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizse 
Város településrendezési tervének felülvizsgálatához benyújtott kérelmek közül az 
előterjesztés és árajánlat szerinti tervezési- és településfejlesztési hozzájárulás 
díjtételekkel kell megkötni a településrendezési szerződést, melynek megkötésére és 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. A településrendezési szerződés tartalmára a 
Képviselő-testület által korábban jóváhagyott tartalom érvényes, annak értelemszerű 
módosításával; a szerződésben szereplő településfejlesztési hozzájárulás mértékét 40 
Ft/m2-ben határozza meg, a négyzetméterben nem meghatározható tételek esetében az 
alábbi összegben határozza meg: az előterjesztés 5-6. pontjában foglalt kérelmek 
kivételével a tervezési árajánlatnak megfelelően. Az előterjesztés 5-6. pontjában foglalt 
kérelmek a kérelmező részére költségmentesen valósítandók meg.  
A szerződést a kérelmező részéről 8 napon belül alá kell írni és postafordultával 
visszaküldeni, ellenkező esetben a kérelme nem kerül kidolgozásra.  

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 
mellékletében meghatározott feladatra beérkezett tervezői árajánlatot és felhatalmazza a 
polgármestert a tervezési szerződések megkötésére és aláírására.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. március 9. 
 

Lajosmizse Város Településrendezési Tervének 2017. évi módosítása 
1. A) b. 6 (Robár Kossuth L. utca szabályozási vonal rajzi hiba korrekció) 

c. 11/a (Mizse-Csibe Kft, tápkeverő Gmg-1 területi korrekció) 
d. 13/b (régi benzinkút terület övezeti korrekció közlekedési területre) 
e. 15/b (korrekciós beavatkozások: HÉSZ szöveg és szabályozási lapok rajzi korrekciói) 
f. 16 (Bujdosó Tibor napelempark) 
g. 17 (Ráczné Sándor Ildikó Gk övezet védősávjának eltolása) 

és 1. B) a. 4 (Kollár Csaba Kinizsi-telep bővítés) 
c. 8 (Lévai Csilla Gmg övezet baromfiólak létesítéséhez) 
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f. 18 (Lisztes László 5-ös főút mellett telekalak korrekció) 
pontokkal a tervezés és az egyszerűsített eljárás egyeztetése lezajlott, a végső véleményezést 
követően a képviselő-testület elé kerül az anyag. 
 
1. A)  a. 5 (Stoica vasút mellett fásítás törlés vagy csökkentés) 
1. B) b. 7 (Lm-Ing Kft. volt vágóhíd gazdasági terület korrekció) 

d. 10 (Lénárt Gk-1 övezet területi korrekció) 
e. 11/b (Mizse-Csibe Elkerülő út mellett Gk-1 övezet területi korrekció) 

pontok esetében az állami főépítész kizárta az egyszerűsített eljárás alkalmazásának lehetőségét, 
így azok módosítása teljes eljárás keretében lehetséges. 
 
1. C)  a. 1 (Borbély-helyi védelem) 
pont esetében a településkép védelméről szóló rendelet 2018. január 1-i hatályba lépése 
megoldotta a problémát. 
 
1. C) b. 2 (Vt-2-ből Vt-1 övezetbe sorolás)  

c. 13/a (régi benzinkút mögött Z-kt terület kertvárosias övezethez csatolása) 
d. 14 (Szív utca – Dózsatelep utca gyűjtőút hálózati elem felülvizsgálata) 
e. 15/a (a felülvizsgálat újonnan felmerült szempontjai) 

és 1. D) pontok a 2018. december 31-ig esedékes teljes körű felülvizsgálat keretében kívántuk 
végrehajtani a módosítást. A Magyar Országgyűlés előtt lévő T/18783. számú, Magyarország és 
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényjavaslat 140. § (11) bekezdés a-b) 
pontjai 2020. december 31-re módosítja. A törvénytervezet elfogadása és a vonatkozó 
kormányrendeletek törvényhez való igazítását követően javasolt a rendezési terv teljes körű (új 
OTÉK-hoz illeszkedő) felülvizsgálata helyett a meglévő rendezési terv módosításával kezelni a 
felmerül kérdéseket. (Ügyintéző: Kovács Gábor, ügyiratszám: LMKOH/407/4/2017.) 
 
26/2017. (III.09.) ÖH. 
Testvérvárosi Találkozóra irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester 
által az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Testvérvárosi Találkozóra irányuló 
pályázat benyújtását. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. március 9. 

 
A pályázat benyújtásra került, de nem részesült támogatásban. (Ügyintéző: Horváth Sándor 
pályázati referens ügyiratszám: LMKOH/69/8/2017.)  
 
27/2017. (III.09.) ÖH. 
Testvérvárosi kapcsolat építése a németországi Unterkirnach településsel 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy kezdeményezze Unterkirnach településsel a testvérvárosi kapcsolat kialakítását, 
testvértelepülési szerződés megkötését. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. március 9. 

 



14 
 

Polgármester úr intézi a településsel a kapcsolatfelvételt. (Ügyintéző: Horváth Sándor  
pályázati referens ügyiratszám: LMKOH/1614/2/2017.)  
 
28/2017. (III.09.) ÖH. 
Helyi és országos közutak tulajdonjogának rendezéséről szóló 144/2016. (XI.24.)ÖH. 
módosítása 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2016. (XI.24.) határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ A határozat 1. a) pontja helyébe a következő szöveg kerül. 

„ a) Telekalakítás nélkül teljes területtel az Önkormányzat tulajdonába kerülnek az alábbi 
ingatlanok: 

Lajosmizse 0394/108 hrsz., 0399/31 hrsz., 0401/61 hrsz., 2629 hrsz., 23 hrsz. és 1895 hrsz.” 
 
2./ A határozat 1. c) pontja helyébe a következő szöveg kerül. 

„ c) Telekalakítás nélkül teljes területtel a Magyar Állam tulajdonába, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe  kerülnek az alábbi ingatlanok: 

Lajosmizse 0788 hrsz. és 0833 hrsz.” 
Határidő: 2017. március 09. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A tulajdonjogok rendezése megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön irodavezető ügyiratszám: 
LMKOH/1863/1/2017.)  
 
29/2017. (III.09.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatot.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. március 9. 
 
A közbeszerzési szabályzat az aláírást követően feltöltésre került a  honlapra 2017. március 
14-én.(Ügyintéző: dr. Tóth Andrea irodavezető  ügyiratszám: LMKOH/120/8/2017.) 
 
30/2017. (III.09.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terve 

 
Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és jelen határozat 
melléklete szerint elfogadta. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. március 9. 
 
A közbeszerzési terv felhelyezése a  honlapra valamint feltöltése a Közbeszerzési Adatbázisba 
2017. március 14-én megtörtént. 
(Ügyintéző: dr. Tóth Andrea irodavezető  ügyiratszám: LMKOH/120/8/2017.) 



15 
 

31/2017. (III.09.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2016. évről 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára - előterjesztés melléklete szerinti - 2016. évben végzett 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. március 9. 

 
A határozat megküldése az intézmény részére 2017. március 09-én megtörtént. 
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens ügyiratszám: LMKOH/90/5/2017.)  
 
32/2017. (III.09.) ÖH. 
Tájékoztató a 2016. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások 
alakulásáról 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Babérkoszorú Temetkezés Kft., 
mint a köztemető üzemeltetője által a köztemető üzemeltetésével összefüggő 2016. évi 
bevételeiről és kiadásairól szóló - az előterjesztés 1. melléklete szerinti - tájékoztatóját 
elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. március 09. 
 
A határozat kivonat a Babérkoszorú Temetkezési Kft. részére elektronikusan elküldésre került. 
(Ügyintéző: Dodonka Csaba ügyiratszám: LMKOH/9/5/2017.)  
 
33/2017. (III.09.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2017. évi fejlesztéséről 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztésben felsorolt utak - Református temető bejáratától a 
Kápolna útig (106 m x 1,5 m = 159 m2), a Kápolna út Református temetőnél lévő 
végétől a Mihalovics kápolnáig (220 m x 2 m = 440 m2), a Mihalovics kápolna 
előtti út (8 m x 2 m = 16 m2), a Mihalovics kápolnától Tüzép felé a Baross utcai 
kapuig (230 m x 2 m = 460 m2), a Középső főút folytatása a Baross utcai kapuig 
(85 m x 2 M = 170 m2) - építése vonatkozásában, hogy az egymástól eltérő 
technológiákkal való kivitelezésre árajánlatokat szerezzen be, majd azokat 
terjessze a Képviselő-testület elé.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2017. március 09. 

 
A határozat alapján a temetői utak építésére vonatkozó szakmai munka elkezdődött a testületi 
ülést követően, majd a 2017. áprilisi ülésre beterjesztésre került. Végrehajtása a 44/2017. 
(IV.13. ) határozatnál részletezve.   
(Ügyintéző: Dodonka Csaba ügyiratszám: LMKOH/9/5/2017.)  
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34/2017. (III.09.) ÖH. 
Döntés pályázat benyújtásáról a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű pályázati 
felhívásra 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a közös 

hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson 
be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti 
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.  

2.) A projekt címe: „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való 
csatlakozása” 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy az ASP 
központhoz való csatlakozás költségeinek támogatáson felüli részét a Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. 
(II.20.) önkormányzati rendelete 11. melléklete „Lajosmizse Város Önkormányzat 
2017. évi kiadásai Céltartalék részletezése” táblázatának „13. ASP rendszer 
bevezetésével kapcsolatos fejlesztések” sora terhére biztosítja. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert – Felsőlajos község polgármesterével együttműködve - a pályázati 
kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatói Okirat megkötésére. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2017. március 09. 
 
A pályázat 2017. március 10-én benyújtásra került. A pályázat nyert, a végrehajtás 
folyamatban van.  (Ügyintéző: Dodonka Csaba ügyiratszám: LMKOH/16/45/2017.)  
 
35/2017. (III.09.) ÖH. 
Dr. Dutkon Alexandra kérelme 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

ALEXA-DENT Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: dr. Dutkon Alexandra Mária 
58 939 engedélyszámmal működő fogorvos) székhelyeként a 6050-Lajosmizse, Dózsa 
Gy. út 104.-106. cím kerüljön bejegyzésre arra az időtartamra, mely időszak alatt 
Lajosmizse Város Önkormányzatával feladat-ellátási szerződéssel rendelkezik.   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt döntéssel kapcsolatos hozzájáruló 
nyilatkozatot aláírja, továbbá, hogy a székhely-változás miatti feladat-ellátási 
szerződésmódosítást aláírja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. március 9. 

 
A határozat kivonat megküldése az érintett orvos és az intézményvezető részére 2017. március 
9-én megtörtént.(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens ügyiratszám : 
LMKOH/99/2/2017.) 
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36/2017. (III.09.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos 
döntések meghozatala 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

előterjesztés 1. és 2. mellékletét képező, az Önkormányzat tulajdonában álló 
ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést szolgáló vízi-közművek 
üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződések módosítását. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szerződés 
módosítások aláírására, és a módosításokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2017. március 9. 

 
A bérleti-üzemeltetési szerződések módosításai 2017.03.10. napján kerültek aláírásra. 
(Ügyintéző: dr. Tóth Andrea irodavezető  ügyiratszám: LMKOH/35/3/2017.) 
 
2017. április 6. 
 
37/2017. (IV.06.) ÖH. 
Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt 
pályázati kiírásra történő pályázat benyújtásáról 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja 

pályázatát „A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására (ennek keretében a 
rendkívüli szociális támogatásra)” című pályázati kiírás települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatása esetén az „Önkormányzati tűzoltóságok 
támogatása” elnevezésű jogcímre. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi teendő és nyilatkozat megtételére 
és a szükséges szerződések megkötésére.  

  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2017. április 06. 
 
A 37/2017. (IV.06.) határozat alapján a pályázat benyújtásra került 2017. 04. 6-án és 
támogatásban részesült. (Ügyintéző: Dodonka Csaba főtanácsos, ügyiratszám: 
LMKOH/2606/2/2017.) 
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2017. április 13. 
 
38/2017. (IV. 13.) ÖH. 
Lajosmizsei Polgárőr Egyesület  
támogatása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizsei 
Polgárőr Egyesület részére nyújtott 350.000 Ft működési célú támogatást felhalmozási 
célú támogatásra módosítja a gépjármű vásárlás felhasználási cél módosítására való 
tekintettel. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt 
támogatás átcsoportosítását Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 
Egyéb működési kiadások részletezése című táblázat 13.9. sora terhére engedélyezi. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizsei 
Polgárőr Egyesület részére 100.000 Ft működési célú támogatást nyújt. 

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3) pontban foglalt 
támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. 
Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 

5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Lajosmizsei Polgárőr Egyesülettel kösse meg a támogatási 
szerződést, illetve módosítását.  

Határidő: 2017. április 13. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A 2017. március 13-án megkötött együttműködési megállapodás módosítása és aláírása 
felhalmozási célú támogatás felhasználására, valamint a működési támogatásról szóló 
együttműködési megállapodás megkötése 2017. április 25-én megtörtént. Mindkét 
együttműködési megállapodás esetében a támogatás felhasználásra került a szervezet által és 
az elszámolási határidőben benyújtották. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető, 
ügyiratszám: LMKOH/331/3/2017.) 
 
39/2017. (IV.13.) ÖH. 
XXIV. Lajosmizsei Napok  
költségvetésének módosítása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2017. (I. 26.) 
önkormányzati határozatában a XXIV. Lajosmizsei Napok költségeire elkülönített 
9.000.000Ft keretösszeget 1.000.000 Ft-tal megemeli a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 
2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának 
terhére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 13. 
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A forrás intézményfinanszírozásként a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelettel 
betervezésre került a Művelődési ház költségvetésébe. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla 
pénzügyi irodavezető, ügyiratszám: LMKOH/331/3/2017.) 
 
40/2017. (IV.13.) ÖH. 
Pályázati többletönerő biztosítása a Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének 
korszerűsítésére 

 
 Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar 
Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjára benyújtott Polyák 
Imre Sportcsarnok világítási rendszerének korszerűsítése célú pályázatot a 
megemelkedett kivitelezési költségekre tekintettel is megvalósítja, ehhez további 
2.318.345 Ft önerőt biztosít a Szövetség részére. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 
további 2.318.345 forint gazdagodás megtérítési előleget Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 
22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. 
évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, 
felújítási keret) sora terhére biztosítja. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 13. 

 
A pályázat visszavonásáról a képviselő-testület a 70/2017. (V.30.) ÖH-val döntött. 
(Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla pénzügyi irodavezető, ügyiratszám: LMKOH/331/3/2017.) 
 
41/2017. (IV.13.) ÖH. 
A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Bartók Béla út és a vasút kereszteződésében 
található 1591/4 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Határozat 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vételi 
ajánlatot tesz a Lajosmizse 1591/4 hrsz-ú, kivett út megnevezésű, 362 m2 területű 
ingatlanra, melyet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város 
helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Hész) közlekedési célra jelöl ki. A Képviselő-testület a tárgyi ingatlan 
vételárát – a 2017. március 30. napján kelt előzetes szakvélemény alapján - 1.365.000 
forintban határozza meg azzal, hogy a vételi ajánlat alapján a vételárból a tulajdonost 
819.000 forint, míg a holtig tartó haszonélvezeti jog jogosultját 546.000 forint illetné 
meg. A vételár fedezete részben Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 
10. melléklet 1.10. „belterület kisajátítás közút céljára” sora, részben a 2. melléklet 
1.5.4.1. „általános tartalék” sora terhére biztosított.  

2. Amennyiben az arra jogosultak az 1. pont szerinti vételi ajánlatot elfogadják, úgy a 
kerítés, az új építésű kapupillérek, az ehhez vezető elektromos vezetékek, és a falazott, 
nyitott szabadtéri sütő áthelyezésére Lajosmizse Város Önkormányzata az eladó, 
továbbá a holtig tartó haszonélvezeti jog jogosultja részére egy összegben 600.000 
forintot biztosít. A jogosultak további költségigénnyel nem élhetnek. Ezen összeg 
utólag, a kerítés, az új építésű kapupillérek, az ehhez vezető elektromos vezetékek, és 
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a falazott, nyitott szabadtéri sütő áthelyezését követően, annak írásbeli bejelentését 
követő 15 napon belül kerül kifizetésre a jogosultak részére. 

3. Amennyiben az arra jogosultak az 1. pont szerinti vételi ajánlatot elfogadják, úgy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, továbbá a tulajdonváltozás 
ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges további intézkedések, valamint 
nyilatkozatok megtételére. 

4. Amennyiben az arra jogosultak az 1. pont szerinti vételi ajánlatot nem fogadják el, úgy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert arra, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál 
elsődlegesen kiszolgáló és lakó út céljára történő lejegyzésére irányuló eljárás 
lefolytatását, másodlagosan kisajátítási eljárást kezdeményezzen, és az ezen eljárások 
lefolytatásához szükséges valamennyi intézkedést megtegye.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 13. 

 
Kisajátítási terv záradékolásának napja: 2017. 04. 18.  
Vételi ajánlat megtétele: 2017. 04. 13. 
Vételi ajánlat elfogadása: 2017. 04. 13. beérkezett: 2017. 04. 18. 
Kisajátítást pótló adásvételi szerződés kelte: 2017. 04. 19.  
Birtokbaadás napja: 2017. 04. 25.  
Vételár átutalásának napja: 2017. 04. 19. 
Járulékos költségek utalásának napja: 2017. 04. 25. 
Tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének napja: 2017. 04. 20. 
(Ügyintéző: dr. Tóth Andrea irodavezető, Kovács Gábor települési főépítész, ügyiratszám: 
LMKOH/496/16/2017.) 
 
42/2017. (IV.13.) ÖH. 
Ladánybene Község kérelme - fogorvosi feladatok ellátásához – helyiség biztosítására 

 
Határozat 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
ALEXA-DENT Kft. Képviseli Dr. Dutkon Alexandra Mária részére egészségügyi 
feladat-ellátási szerződés alapján rendelkezése bocsátott, természetben a 6050-
Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám alatt található  24,59 m²  alapterületű 
helyiségben, ellássa a ladánybenei lakosokat.    

(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az (1) bekezdésben foglalt 
helyiség használatának biztosítására  Ladánybene Község Önkormányzatával és a 
Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményével 
háromoldalú megállapodást köt határozatlan időre, azzal, hogy az legfeljebb az 
ALEXA-DENT Kft. és Ladánybene Község Önkormányzata között megkötött feladat-
ellátási szerződés idejére szól.  

(3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az (1) bekezdésben foglalt 
helyiség használatát Ladánybene Község Önkormányzatának évente 240.000 Ft-ért 
biztosítja. 

(4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 13. 
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Megkötésre került a szerződés 2017.05.02-án. A szerződés meghosszabbításra került 2017. 
dec. 31-ig, majd 2018. május 31-ig. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta intézményi 
referens, ügyiratszám: LMKOH/99/7/2017.) 
 
43/2017. (IV.13.) ÖH. 
A 2017. évi Környezetvédelmi Nap  
program-tervezetének elfogadása   
              Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az intézmények 
2017. évi  Környezetvédelmi Napjának program-tervezetét, melynek költségigényét a 
Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai céltartalék 
részletezése” táblázat „1. sor Környezetvédelmi Alap 1 747 202 Ft” terhére biztosítja, 
melyből az intézmények Környezetvédelmi Nap programjainak megtartásához a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére 55.000 Forint, a 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola részére 40.000 Forint, az 
EGYSZI részére 40.000 Forint, a Művelődési Ház és Könyvtár részére 50.000 Forint 
és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére 50.000  Forint összeget nyújt.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármester, hogy a Fekete István Sportiskolai Általános Iskolával a támogatási 
szerződést megkösse.  

 Határidő: 2017. április 13. 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
A Környezetvédelmi Nap programjaira kapott összegekkel az intézmények elszámoltak. Az 
általános iskola esetében 2017.05.09-i rendkívüli testületi ülésre előkészítésre került anyag. 
(Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: LMKOH/2198/10/2017.) 
 
44/2017. (IV.13.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2017. évi fejlesztéséről 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei 

Köztemetőben fejlesztendő útszakaszok kialakítása vonatkozásában a „Református 
temető bejáratától a Kápolna útig” útszakaszra a térkő burkolat, a „Középső főút 
folytatása a Baross utcai kapuig” útszakaszra az aszfalt burkolat építési technológiát 
választja. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt 
útszakaszok megvalósításáról az alábbiak szerint dönt: 

- „Református temető bejáratától a Kápolna útig” terjedő 106 m x 1,5 m, azaz 159 m2-es 
útszakasz, 

- „Középső főút folytatása a Baross utcai kapuig” terjedő 85 m x 3 m, azaz 255 m2-es 
útszakasz. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti beruházás fedezetét 
– 9.464.955.- forintot – a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi 
kiadásai Céltartalék részletezése” táblázat „14. Temetkezési feladatok” sora  terhére 
biztosítja. 

  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2017. április 13. 
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45/2017. (IV.13.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető előtti közterület burkolásáról 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Lajosmizsei 
Köztemető előtt kapunként 6 darab 2,5 m x 4,8 m-es területű gyephézagos térkő 
burkolat kivitelezéséről az 1-2-4-5 számú kapuknál. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti beruházás fedezetét 
– 4.864.488 forintot - a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai 
Céltartalék részletezése” táblázat „14. Temetkezési feladatok” sora terhére biztosítja. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglalt munka elvégzésére kérjen be 3 
árajánlatot és a legkedvezőbb árajánlattevővel kösse meg a kivitelezési szerződést. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2017. április 13. 

 
A 44/2017. (IV.13.) határozat átadásra került Horváth Sándor részére, tekintettel arra, hogy 
az adósságkonszolidációban részt nem, vett települési önkormányzatok támogatásából 
megvalósítandó út és járdahálózat fejlesztési költségeivel egybeszámítandó a beruházás. A 
közbeszerzési eljárás sikeres volt de a kivitelező a szerződés aláírását megelőzően 
visszalépett, így a fejlesztés nem valósult meg 2017. évben.  
45/2017. (IV.13.) határozat. Az árajánlatok bekérésre kerültek. A legkedvezőbb árajánlatot a 
Mizsebau Építő Kft. adta. A vállalkozási szerződés 2017. 05. 05-én megköttetett. A kivitelezés 
határideje: 2017. 10. 15. (Ügyintéző: Dodonka Csaba főtanácsos, ügyiratszám: 
LMKOH/9/10/2017.) 
 
46/2017. (IV.13.) ÖH. 
A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lajosmizsei 
Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót.   
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 13. 

 
További végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens, 
ügyiratszám: LMKOH/81/3/2017.) 
 
47/2017. (IV.13.) ÖH. 
Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról 
 

         Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskeméti Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 13. 
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48/2017. (IV.13.) ÖH. 
Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati  Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi munkájáról 

      
    Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 13. 
 
A Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 
parancsnoka és elnöke részére 2017. 04. 27. napján megküldésre kerültek a határozat 
kivonatok. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet vezetői referens, ügyiratszám: 
LMKOH/2357/2/2017.) 
 
49/2017. (IV.13.) ÖH. 
Az alapellátásban dolgozó orvosok 2016. évi szakmai beszámolója 

 
Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapellátásban dolgozó orvosok 
2016. évi szakmai beszámolóit megvitatta, és azokat elfogadja.    
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 13. 
 
A határozat-kivonat megküldésre került a háziorvosok részére. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák 
Renáta intézményi referens, ügyiratszám: LMKOH/1621/12/2017.) 
 
50/2017. (IV.13.) ÖH. 
Beszámoló a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 
Intézményegysége férőhelyének bővítésére tett intézkedésekről  
 

         Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége férőhelyének bővítésére tett 
intézkedésekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 13. 
 
További végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: 
LMKOH/107/14/2017.) 
 
2017. április 27. 
 
51/2017. (IV.27.) ÖH. 
A Fekete István Sportiskolai Általános Iskola átszervezésének véleményezése 

Határozat 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola – előterjesztés melléklete szerinti - intézményi átszervezését véleményezte, 
az abban foglaltakkal egyetért. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 27. 
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2017. április 28-án a határozat-kivonat megküldésre került a Tankerületi Központnak. 
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/6/11/2017.) 
 
52/2017. (IV.27.) ÖH 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság /továbbiakban: Koordináló szerv/ 8522-54/2017. iktatószámú 
levelében foglaltakra hivatkozással, - mely szerint az Izsák-Kom Nonprofit Kft. 
részére 3700-83/2016. számon kiállított megfelelőségi vélemény azonnali hatállyal 
visszavonásra került - úgy dönt, hogy az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel 2017. május 01. 
napjával felmondja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Előterjesztés 2. 
sz. mellékletét képező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
felmondásáról szóló nyilatkozat-tervezetet.  

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény 33. § (1) és 37. § (4) bekezdéseiben foglalt kötelezettségei 
teljesítése érdekében elfogadja az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező, határozott 
ideig, határozott feltétel bekövetkezéséig: az új közszolgáltató kiválasztására kiírandó 
közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig és ez alapján kötendő 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépésének napjáig tartó - 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés-tervezetet azzal, hogy az ÖKOVÍZ 
Nonprofit Kft. helyébe Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft lép. 

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a jelenlegi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2017. május 
01-i dátummal történő felmondásáról szóló nyilatkozat, és az új hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés 2017. május 02. napjával történő aláírására. 

5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri továbbá a 
polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a Koordináló 
szerv részére történő megküldésére. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. április 27. 

 
2017. május 02. nappal aláírásra került a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-vel a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés. A közszolgáltatási szerződés 2017.05.19-én 
feltöltésre került a nhkv.hu honlapján. A közszolgáltatás zökkenőmentesen zajlik tovább. 
(Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde vezető tanácsos, ügyiratszám: LMKOH/118/10/2017.) 
 
53/2017. (IV.27.) ÖH 
Javaslat az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól alkotott 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára  

 
Határozat 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/TH/02590-1/2017. iktatószámú „javaslat az 
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól alkotott 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára” tárgykörű törvényességi intézkedés 
keretében tett javaslatát és a törvényességi javaslatban foglaltakkal egyetért. 
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(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Lajosmizsei  
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló 24/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatát végezze el és ennek eredményeként az új rendelet-
tervezetet/tervezeteket terjessze  a Képviselő-testület elé 2017. június 30-ig. 

(3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozatban foglalt döntésről a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatalt az NJT rendszeren keresztül a jegyző közreműködésével 
tájékoztassa. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 27. 

 
Az ügyiratban elhelyezve az előterjesztés, a kivonat és a Kormányhivatalnak szóló levél, 
mellyel tájékoztatást kaptak az önkormányzati döntésről 2017. május 3–án. (Ügyintéző: 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző, ügyiratszám: LMKOH/2787/2/2017.) 
 
54/2017. (IV.27.) ÖH 
Helyi foglalkoztatási együttműködésben való részvétel 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt 

kíván venni együttműködő partnerként a Tiszakécskei Járás és a Kecskeméti 
Járásból a Kecskemét Megyei Jogú Város által létrehozott paktumhoz nem 
csatlakozott érintett települések által megvalósítandó TOP-5.1.2-16 kódszámú, a 
„Helyi foglalkoztatási együttműködések” felhívásra benyújtandó támogatási 
kérelem pozitív elbírálása esetén megvalósuló helyi foglalkoztatási 
együttműködésben. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
konzorcium vezetője Tiszakécske Város Önkormányzata legyen. Egyben felkéri a 
konzorcium vezetőt, hogy a támogatási kérelem benyújtásához szükséges 
tevékenységeket, dokumentációt készítse elő.  

3) Amennyiben a támogatási kérelem előkészítéséhez pénzügyi fedezetre van 
szükség, úgy jóváhagyásra Lajosmizse Város Polgármestere köteles azt a 
képviselő-testület elé terjeszteni. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 27. 

 
2017. 05. 03. napján postai és elektronikus úton is megküldésre került az 54/2017. (IV.27.) 
ÖH. Tiszakécske Város Önkormányzata részére. (Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati 
referens, ügyiratszám: LMKOH/2805/2/2017.) 
 
55/2017. (IV.27.) ÖH. 
Emelvény karbantartásához szükséges fedezet biztosítása 

 
Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az emelvény 
karbantartási munkálatainak elvégzését. 
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2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
karbantartási feladatokra maximum bruttó 400.000 forintot biztosít Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 
22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi 
kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási 
keret) sora terhére. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Balogh László 
jegyzőt a karbantartási feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi teendő 
megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 27. 

 
Az emelvény festése a deszkák cseréje, mázolása 2017.05.20. napjáig elkészült, az 
önkormányzat munkatársai (parkosok) által. (Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, 
ügyiratszám: LMKOH/2808/2/2017.) 
 
2017. május 2. 
 
56/2017. (V.02.) ÖH. 
Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására az ac) célterületre 
pályázatot nyújt be az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) 
fejlesztése érdekében. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
pályázat vonatkozásában 10.457.472.- forint önerőt biztosít (mely tartalmazza a 
támogatással érintett felújítási költségek önerejét és a támogatással nem érintett 
helyiségek arányosított fejlesztési költségeit) Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi 
kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási 
keret) sora terhére. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére és 
aláírására, a pályázat benyújtására és nyertes pályázat esetén annak 
megvalósítására. 

 Határidő: 2017. május 2. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A pályázat 2017.05.02. napján elektronikusan, és papír alapon is benyújtásra került a 
határozatban meghatározottak szerint. A határozatból 1 pld. a Pénzügyi Iroda részére 
2017.05.03. napján átadásra került a költségvetésbe történő átvezetés érdekében! (Ügyintéző: 
Horváth Sándor pályázati referens, ügyiratszám: LMKOH/2896/2/2017.) 
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2017. május 9. 
 
57/2017. (V.09.) ÖH. 
43/2017. (IV.13) ÖH módosítása   
 
              Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2017. (IV.13.) ÖH  1.) 
pontját annyiban módosítja, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola részére a 40000 forint összeget a Környezetvédelmi Nap programjainak 
megtartásához a Gyermekekért Plusz Alapítványon keresztül nyújtja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Gyermekekért Plusz Alapítvánnyal a támogatási szerződést 
megkösse, egyúttal a 43/2017. (IV.13) ÖH 2.) pontját visszavonja. 

 Határidő: 2017. május 09. 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
A Gyermekekért Plusz Alapítvánnyal 2017.05.09-én megkötésre került a támogatási 
szerződés. 2017.05.09. napján a testületi döntés megküldésre került az érintett szervezetek 
részére, és a pénzügyi iroda részére. 2017.05.08. napján a szerződést megkötötték. 
2017.05.09. napján a támogatás pénzügyi kifizetésére sor került. (Ügyintéző: dr. Kmetovics 
András jogi előadó, ügyiratszám: LMKOH/3067/1/2017.) 
 
58/2017. (V.09.) ÖH. 
Gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári 
napközbeni ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:  
 
1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2017. június 19-től 2017. augusztus 

17-ig - a leadott igényeknek megfelelően - az Intézmények Gazdasági Szervezetének 
koordinálásával biztosítja a gyermekek nyári napközbeni ellátását, naponta 7.30 órától 
16.30 óráig azzal, hogy 2017. június 19-től 2017. július 2-ig a pedagógusokat a FIÁI 
biztosítja.  

2) Az önkormányzat a nyári napközbeni ellátás során az étkezést az Intézmények 
Gazdasági Szervezetéhez tartozó konyhákon keresztül biztosítja a gyermekek részére 
azzal, hogy az étkezésért Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő–testületének a 
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. melléklete szerinti térítési díjat kell 
megfizetni a törvényes képviselőnek az általa igényelt időszakra előre. 

3)    Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásának 
biztosításához a megbízási díjat a szerződő fél részére bruttó 1020 Ft/ óra összegben és 
ezen felül a foglalkoztatásokra történő felkészülésre 10 órának megfelelő megbízási díj 
összegben állapítja meg, továbbá részére térítésmentes étkezést biztosít.  

4)    A képviselő-testület felhatalmazza az IGSZ gazdasági vezetőjét, hogy az iskoláskorú 
gyermekek nyári napközbeni ellátásában részt vevő pedagógusokkal a megbízási 
szerződést megkösse. 

5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek nyári 
napközbeni ellátásának biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint 
biztosítja Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete részére: 
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személyi juttatások: 332.400.- Ft,  
járulékok: 73.128.- Ft (2017.07.03.-2017.08.17.) 

6) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
határozatban foglaltak a soros költségvetési rendelet módosításakor kerüljenek 
beépítésre.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 09. 

 
A határozat kivonat az IGSZ-nek 2017.05.11. napján megküldve. (Ügyintéző: Rostásné 
Rapcsák Renáta intézményi referens, ügyiratszám: LMKOH/2741/1/2017.) 
 
59/2017. (V.09.) ÖH. 
Egészségház légkondicionálásának további fejlesztése 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Egészségház 

légkondicionálásának további fejlesztését a Lajosmizsei Közfeladatellátó Társuláson 
keresztül. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
hűtésszerelési munkálatokra maximum bruttó 1.974.228 forintot biztosít Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 
7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora 
(Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 9. 

A forrás az EGYSZI, illetve a Társulás részére biztosításra került. A Makai Épületgépészeti 
Kft. részére a számla 06.29-én kifizetésre került. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla pénzügyi 
vezető, ügyiratszám: LMKOH/331/5/2017.) 
 
60/2017. (V.09.) ÖH. 
Az EFOP-4.1.2-17 azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az EFOP-

4.1.2-17 azonosító számú, „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális 
fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése 
érdekében” című pályázati kiírás tartalmát és támogatja a Kecskeméti Tankerületi 
Központot a pályázat benyújtásában és a projekt megvalósításában. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő tulajdonosi hozzájárulást 
a Lajosmizse 700/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában állítsa ki a Kecskeméti 
Tankerületi Központ számára.  

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi teendő és nyilatkozat megtételére 
és a szükséges szerződések megkötésére.  

 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2017. május 09. 
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2017.05.11-én a tulajdonosi hozzájárulás aláírásra került a 60/2017. (V.08.) ÖH alapján. Az 
iskola részére eredeti formában eljuttatásra került, a tankerület részére pedig elektronikusan 
került továbbításra. (Ügyintéző: Dodonka Csaba főtanácsos, ügyiratszám: 
LMKOH/2985/3/2017.) 
 
61/2017. (V.09.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás a városi vízellátást biztosító mélyfúrású kutak vízbázis 
védelmének felülvizsgálatához 

                                                
                                                  Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse város vízellátó 
rendszerének tulajdonosa, hozzájárul a 0275/5 és 0275/13 hrsz. alatt lévő mélyfúrású kutak 
vízbázis védelmének felülvizsgálatához.  
Határidő: 2017. május 09. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A kutak vízbázis védelmének felülvizsgálata elkészült. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön irodavezető, 
ügyiratszám: LMKOH/1315/14/2017.) 
 
62/2017. (V.09.) ÖH. 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó 
értékelése 

 
Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. 
melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő, és az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az előterjesztés mellékletét képező - átfogó 
értékelést elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 9. 
 
A határozat kivonat az érintetteknek és a Kormányhivatalnak 2017.05.11. napján elküldésre 
került. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens, ügyiratszám: 
LMKOH/2129/16/2017.) 
 
63/2017. (V.09.) ÖH. 
Beszámoló az adóztatásról 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2016. évre 
vonatkozó önkormányzati adóztatásról szóló beszámolót. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 9. 

 
A határozat végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport 
vezető, ügyiratszám: LMKOH/2127/3/2017.) 
 
 
 
 



30 
 

64/2017. (V.09.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó 
beszámolója a 2016. évi tevékenységéről 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2016. évi tevékenységéről 
szóló átfogó beszámolóját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 9. 

 
A határozat-kivonat az IGSZ-nek 2017.05.11. napján megküldve. (Ügyintéző: Rostásné 
Rapcsák Renáta intézményi referens, ügyiratszám: LMKOH/2875/1/2017.) 
 
65/2017. (V.09.) ÖH. zárt ülés határozata  
 
2017. május 15. 
 
66/2017. (V.15.) ÖH. 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde épületgépészeti átalakítása 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Meserét 

Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde belső épületgépészeti 
átalakítását. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
munkálatokra bruttó 317.500 forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi 
kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási 
keret) sora terhére. 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átalakítási munkákhoz 
szükséges vállalkozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 15. 
 

Az épületgépészeti átalakítás megtörtént. A számla kifizetése a Dancsa és Társa Bt. részére 
2017.06.01-jén megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető, ügyiratszám: 
LMKOH/205/17/2017.) 
 
2017. május 23. 
 
67/2017. (V.23.) ÖH. 
Az 56/2017. (V.02.) önkormányzati határozat módosítása 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

56/2017. (V.02.) önkormányzati határozat 1) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
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„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 3. melléklet 
II. 2. pontja szerinti, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre pályázatot nyújt be 
az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése 
érdekében.” 
Határidő: 2017. május 23. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A hiánypótlás 2017.05.23. napján benyújtásra került a MÁK részére. (Ügyintéző: Horváth 
Sándor pályázati referens, ügyiratszám: LMKOH/2896/6/2017.) 
 
2017. május 30. 
 
68/2017. (V.30.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2016. évben végzett 
munkájáról 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évre vonatkozó beszámolóját. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30. 
 
Végrehajtási intézkedést nem igényel. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
koordinálásával a Hivatal Iroda és Csoportvezetői, ügyiratszám: LMKOH/580/3/2017.) 
 
69/2017. (V.30.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése  

 
Határozat 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját áttekintette, és az előterjesztés mellékletében foglaltaknak 
megfelelően elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30. 

 
Az esélyegyenlőségi program a honlapon feltöltésre került, illetve megküldésre került dr. 
Makkos Nándor részére. Ügyirat Rostásné Rapcsák Renátánál. (Ügyintéző: Nagy Judit 
vezető-főtanácsos, ügyiratszám: LMKOH/89/2/2017.) 
 
70/2017. (V.30.) ÖH. 
Pályázat visszavonása 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjára a 
Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének korszerűsítése céljából 
benyújtott pályázatát visszavonja. 
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2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat visszavonásával 
kapcsolatos valamennyi nyilatkozat megtételére. 

Határidő: 2017. május 30. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A pályázat 2017.05.31-én visszavonásra került. (Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati 
referens, ügyiratszám: LMKOH/77/8/2017.) 
 
71/2017. (V.30.) ÖH. 
Polyák Imre Sportcsarnok világítási 
rendszerének felújítása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerét önerőből felújítja és a szükséges 
ajánlatokat bekéri. 
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A fejlesztés 2017. évben nem valósult meg tekintettel arra, hogy a kivitelező kiválasztására 
irányuló beszerzés eredménytelen volt. (Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, 
ügyiratszám: LMKOH/77/8/2017.) 
 
72/2017. (V.30.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
karbantartási feladataira forrás elkülönítése 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Művelődési Házban elvégezteti az alábbi feladatokat: 

-  árnyékolók beszerzése 579.120.- forint, 
- hirdető javítása 125.000.- forint, 
- egy db digitbox beszerzése 350.000.- forint, 
- egy db faház beszerzése 250.000 forint. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára részére az 1.) pontban szereplő feladatokra bruttó 
1.304.120.- forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – 
Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora 
terhére. 

3.) A Képviselő-testület felkéri Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
igazgatóját a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó valamennyi teendő megtételére és 
szükség esetén a szerződések megkötésére. 
Határidő: 2017. május 30. 

 Felelős: Képviselő-testület 
 
73/2017. (V.30.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára homlokzatának, faburkolatainak, 
valamint nyílászáróinak festése 
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Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Művelődési Ház homlokzatának, faburkolatainak, valamint nyílászáróinak festését 
megvalósítja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára részére az 1.) pontban szereplő feladatokra bruttó 
1.581.633.- forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – 
Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora 
terhére. 

3) A Képviselő-testület felkéri Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
igazgatóját a festési munkálatok elvégzéséhez kapcsolódó valamennyi teendő 
megtételére és a szerződések megkötésére. 

Határidő: 2017. május 30. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
74/2017. (V.30.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
földszinti mosdójának felújítása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy 
a Művelődési Ház földszinti mosdójának felújításával kapcsolatban további 
árajánlatokat kérjen, majd azokat terjessze a Képviselő-testület elé. 
Határidő: 2017. május 30. 

 Felelős: Képviselő-testület 
 
A felújításra szánt keret a 2017. júniusi költségvetési rendeletmódosításnál átvezetésre került 
a Művelődési Házhoz. A mosdófelújítás 2017. november 30-ig elkészült a MizseBau Kft-vel 
kötött szerződés alapján. (Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, ügyiratszám: 
LMKOH/3428/2/2017.) 
 
75/2017. (V.30.) ÖH. 
Hozzájárulás zenei szórakoztató 
műsor nyilvános televíziós felvételéhez 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az alábbi 
határozati javaslatot: 
„ 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

hozzájárul az előterjesztés melléklete szerinti zenei szórakoztató műsor nyilvános 
televíziós felvételéhez. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő 
feladatokra bruttó 1.436.100 forintot biztosít Lajosmizse Város Művelődési Háza 
és Könyvtára részére Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
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2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. 
Általános tartalék sora terhére. 

3.) A Képviselő-testület felkéri Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
igazgatóját az 1.) pontban meghatározott program megvalósításához kapcsolódó 
valamennyi teendő megtételére és szükség esetén a szerződések megkötésére. „ 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a fenti 
határozat-tervezet a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 47. § (2) bekezdés alapján szükséges, egyszerű többséget 
elérő szükséges számú szavazatot nem kapta meg. 

Határidő: 2017. május 30. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A határozatból egy példány megtalálható az ügyiratban, egyéb végrehajtást nem igényel 
tekintettel arra, hogy a nyilvános televíziófelvételt szervező megjelent az ülésen és így a 
döntésről azonnal tájékoztatást kapott. . (Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, 
ügyiratszám:  LMKOH./3428/2/2017.) 
 
 
76/2017. (V.30.) ÖH. 
Döntés a temető üzemeltető szolgáltatási időszak hosszáról 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Köztemető 
üzemeltetésével kapcsolatosan a Kegyeleti közszolgáltatási szerződést 5 éves 
időszakra kívánja megkötni. 

  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2017. május 30. 
 
2017.06.01-jén a Megbízási szerződés aláírásra került az Imperial Tender Kft-vel a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására. A sikeres lebonyolítást követően 2017. év második 
felében került aláírásra a kegyeleti közszolgáltatási szerződés. A kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés 2017. október 25. napján megkötésre került a Babérkoszorú Temetkezés Kft-vel. 
(Ügyintéző: Dodonka Csaba főtanácsos, ügyiratszám: LMKOH/9/23/2017.) 
 
77/2017. (V.30.) ÖH. 
INFRASET útjavító célgép beszerzésével kapcsolatos döntés 

 
Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a INFRASET útjavító célgép működésének helyszíni bemutatóját szervezze 
meg a Képviselők részére. 
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A bemutató megszervezése megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön irodavezető, ügyiratszám: 
LMKOH/174/1/2017.) 
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78/2017. (V.30.) ÖH. 
IGSZ-hez tartozó iskola konyhához 
új főzőüst beszerzése 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy beszerez 

az IGSZ-hez tartozó iskolai konyha részére 1 db új főzőüstöt. 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az IGSZ részére az 1.) 

pontban szereplő beszerzésre netto 1.750.000 forintot biztosít Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. 
évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, 
felújítási keret) sora terhére. 

3) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a beszerzéshez szükséges 
vállalkozási szerződés megkötésére. 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2017. május 30. 

 
A főzőüst beszerzése megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön irodavezető, ügyiratszám: 
LMKOH/205/18/2017.) 
 
79/2017. (V.30.) ÖH. 
A Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló  
helyiségének hidegburkolási munkái 
  

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

elvégezteti a Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló helyiségeinek 
hidegburkolási munkáit. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő 
munkálatokra maximum bruttó 383.443 forintot biztosít Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. 
évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, 
felújítási keret) sora terhére. 

 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a beszerzési 

szabályzat szerinti árajánlatok bekérésére, a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a 
vállalkozási szerződés megkötésére. 

 Határidő: 2017. május 30. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A burkolási munkák határidőre elkészültek. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön irodavezető) 
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80/2017. (V.30.) ÖH. 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági  
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó Lajosmizse 
város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30. 
 
A képviselő-testületi ülést követően 2017.06.06. napján a Lajosmizsei Rendőrőrs 
őrsparancsnokának, valamint a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője részére az 
elfogadásról szóló határozat-kivonat megküldésre került. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet 
vezetői referens, ügyiratszám: LMKOH/579/5/2017.) 
 
81/2017. (V.30.) ÖH. 
2016. évi ellenőrzési jelentés 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi ellenőrzési jelentést 
megtárgyalta és elfogadta. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30. 
 
A határozat kivonat az ügyiratban elhelyezve. (Ügyintéző: dr .Csikai Zsolt belső ellenőr, 
ügyiratszám: LMKOH/3429/3/2017.) 
 
82/2017. (V.30.) ÖH. 
Együttműködési megállapodás az - EFOP-1.8.19-17 pályázat keretében 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1.8.19-17 „Az 

alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése-népegészségügy helyi 
kapacitás fejlesztése” – pályázat keretében – az előterjesztés 2. melléklete szerinti – 
megállapodást köti a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 
működő, Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságával.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az  együttműködési megállapodás aláírására.  

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert arra, hogy az 1. pontban foglalt megállapodás egy példányával 
megkeresse Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének Vezetőjét, annak érdekében, hogy a Együttműködő Partneri feladatok 
végrehajtásában közreműködjön. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30. 

 
A határozat-kivonat Kecskemét Város Önkormányzatának 2017.05.30. napján elküldésre 
került. Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének pedig 
2017.06.06. napján került elküldésre. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta intézményi 
referens, ügyiratszám: LMKOH/3358/2/2017.) 
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83/2017. (V.30.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével 
kapcsolatos döntések meghozatala (üzemeltetésről szóló jelentés) 

 
Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletét 
képező, a Bácsvíz Zrt. által elkészített, Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló víziközművek 2016. évi üzemeltetéséről szóló jelentést elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2017. május 30. 
 
A határozat 2017.06.02. napján a Bácsvíz Zrt. részére megküldésre került. (Ügyintéző: dr. 
Tóth Andrea irodavezető, ügyiratszám: LMKOH/35/17/2017.) 
 
 
84/2017. (V.30.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével 
kapcsolatos döntések meghozatala (vállalkozási szerződés módosítása) 

 
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja 

az előterjesztés 2. mellékletét képező vállalkozási szerződésmódosítást. 
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

felhatalmazza Basky András Polgármestert jelen határozattal érintett 
szerződésmódosítás megkötésére. 

 
A határozat alapján kötendő megállapodás 2017.05.30. napján került aláírásra, és ezen a 
napon lépett hatályba is. (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea irodavezető, ügyiratszám: 
LMKOH/35/17/2017.) 
 
85/2017. (V.30.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével 
kapcsolatos döntések meghozatala (üzemeltetésre átadott vagyon hasznosítása) 

 
Határozat 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja 
az előterjesztés 3. mellékletét képező az üzemeltetésre átadott vagyon hasznosításáról 
szóló megállapodás módosítást. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András Polgármestert jelen határozattal érintett szerződés-módosítás aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2017. május 30. 

 
A 83/2017. (V.30) határozat 2017.06.02. napján a Bácsvíz Zrt. részére megküldésre került.  
A 84/2017. (V.30) határozat alapján kötendő megállapodás 2017.05.30. napján került 
aláírásra, és ezen a napon lépett hatályba is.  
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A 85/2017. (V.30) határozat alapján kötendő megállapodás 2017.05.30. napján került 
aláírásra, és ezen a napon lépett hatályba is. (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea irodavezető, 
ügyiratszám: LMKOH/35/17/2017.) 
 
86/2017. (V.30.) ÖH. 
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság székhelyhasználatával kapcsolatos 
döntés meghozatala 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse 

Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság székhelyének módosítására irányuló eljárásra 
tekintettel hozzájárul a lajosmizsei 844/8 hrsz-ú, 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 15. 
szám alatti ingatlan Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (nyilvántartási 
szám: 03-03-0001479; képviselő: Koller Dániel elnök) székhelyeként való 
használatához, különös tekintettel arra, hogy a székhelymódosítást a tárgyi ingatlan 
címének módosítása indokolta.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt döntéssel kapcsolatos hozzájáruló 
nyilatkozatot aláírja.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2017. május 30. 

 
A határozat 2017.06.02. napján került megküldésre a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság részére. (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea irodavezető, ügyiratszám: 
LMKOH/141/3/2017.) 
 
87/2017. (V.30.) ÖH. 
Televíziós műsorban történő megjelenés 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

települési marketing fejlesztése érdekében a várost bemutató kisfilm elkészítését 
megrendeli Daylight Kft-től, mint a Legszebb magyar városok turisztikai magazin 
műsor gyártójától az extra csomagot 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő 
feladatokra bruttó 2. 400. 300 forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi 
összevont kiadásai 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére. 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza Lajosmizse Város Polgármesterét a film 
felvételével kapcsolatos valamennyi teendő megtételére és szükség esetén a 
szerződések megkötésére. 

Határidő: 2017. május 30. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A forgatás 2017.07.21-22. napján megtörtént, a film az RTL KLUB műsorán szeptemberben 
megjelent. (Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, ügyiratszám: 
LMKOH/3454/3/2017.) 
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88/2017. (V.30.) ÖH.-93/2017. (V.30.) ÖH. zárt ülés határozatai 
 
2017. június 29. 
 
94/2017. (VI.29.) ÖH. 
Házasságkötések során alkalmazandó bérleti és egyéb díjak 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a házasságkötések során 
alkalmazandó bérleti és egyéb díjakat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatti épülete emeletén 
található tárgyaló terem bérleti díja 

Térítésmentes az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 18. § (1) 
bekezdésére figyelemmel.            

2. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatti épülete emeletén 
található díszterem bérleti díja 

 
bruttó 12.000 Ft 

3. Zenei szolgáltatás díja bruttó   6.000 Ft 
4. Díszborító biztosítása a házasulók részére bruttó   1.500 Ft 

   
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. június 29. 
 
A rendeletből és a határozatból 1-1 példányt kapott az anyakönyvvezető, a pénzügyi iroda és 
az ügyiratban is található 1pld. A rendelet 2017.07.03. napján megküldve a törvényesség 
részére az NJT rendszeren keresztül. (Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska aljegyző, 
ügyiratszám: LMKOH/2787/5/2017.) 
 
95/2017. (VI.29.) ÖH. 
Egészségház légkondicionálásának pótmunkálatai 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Egészségház 

légkondicionálásának szerelésekor jelentkezett pótmunkálatok költségeit a 
Lajosmizsei Közfeladatellátó Társuláson keresztül. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
hűtésszerelési pótmunkálatokra további bruttó 254.127 forintot biztosít Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 
7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora 
(Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. június 29. 

 
A forrás az EGYSZI, illetve a Társulás részére biztosításra került. A Makai Épületgépészeti 
Kft. részére a számla 2017.07.10-én kifizetésre került. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla 
pénzügyi vezető, ügyiratszám: LMKOH/205/27/2017.) 
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96/2017. (VI.29.) ÖH. 
Meserét Óvoda bölcsődei tagintézmény  
festési munkálatai 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Meserét 

Óvoda bölcsődei tagintézmény festési munkálatainak költségeit a Lajosmizsei 
Közfeladatellátó Társuláson keresztül. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
festési munkálatokra bruttó 385.000 forintot biztosít Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 
22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. 
évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, 
felújítási keret) sora terhére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. június 29. 

A forrás a Meserét Óvoda részére biztosításra került a Társuláson keresztül. A bölcsődében a 
festés megtörtént. A számla kifizetésre került Nagy György részére 2017.08.28-án 385.000 Ft 
értékben. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető, ügyiratszám: 
LMKOH/205/27/2017.) 
 
97/2017. (VI.29.) ÖH. 
Úthibák, kátyúk javítását szolgáló  
INFRASET célgép beszerzése 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy beszerzi 

az INFRASET speciális útjavító célgép COMFORT  termékcsomagját. 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő 

beszerzésre maximum bruttó 4.683.760 forintot biztosít Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. 
évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, 
felújítási keret) sora terhére. 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a beszerzéshez 
szükséges intézkedések megtételére, és valamennyi szükséges dokumentum 
aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. június 29. 

 
Az INFASET célgép beszerzése megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla pénzügyi 
vezető, ügyiratszám: LMKOH/205/27/2017.) 
 
98/2017. (VI.29.) ÖH. 
Polyák Imre Sportcsarnok világítás/elektromos korszerűsítése 

 
Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy maximum 
bruttó 7.500.000 Ft önerőből valósítja meg a Polyák Imre Sportcsarnok 
világítás/elektromos korszerűsítését/felújítását. 



41 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő 
felújítás forrására 3.203.065 forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék 
részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora, továbbá 
4.296.935 forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi 
költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 
Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 3.9.6. Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák 
Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat) sora 
terhére biztosít. 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a legkedvezőbb 
árajánlatot adóval a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. június 29. 

 
A fejlesztés 2017. évben nem valósult meg tekintettel arra, hogy a kivitelező kiválasztására 
irányuló beszerzés eredménytelen volt. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető, 
ügyiratszám: LMKOH/205/27/2017.) 
 
99/2017. (VI.29.) ÖH. 
Dózsa György út 82. épület 
világítás/elektromos korszerűsítése, 
belső felújítása 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy maximum 

bruttó 1.500.000 Ft összeg erejéig elvégzi a Dózsa György út 82 (hrsz.32.) épület 
világítás/elektromos korszerűsítését/belső felújítását. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő 
felújításra maximum bruttó 1.500.000 forintot biztosít Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi 
kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) 
sora terhére. 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a beszerzéshez 
szükséges intézkedések megtételére, és valamennyi szükséges dokumentum aláírására. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
Lajosmizse Dózsa György út 82. szám (volt Pártház) világítás korszerűsítése és belső 
felújítása határidőn belül megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető, 
ügyiratszám: LMKOH/205/27/2017.) 
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100/2017. (VI.29.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 

Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete – a határozat 1. mellékletét 
képező – módosító okiratát jóváhagyja.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar 
Államkincstár felé megtegye. 

Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester 
Határidő: 2017. június 29.  

 
Az alapító okirat 2017.06.30-án megküldésre került a MÁK részére, amelynek változásai 
2017.07.05. napján bejegyzésre kerültek. Az érintettek részére a módosító és egységes 
okiratok 2017.07.07. napján átadásra kerültek. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta 
intézményi referens, ügyiratszám: LMKOH/ 
 
101/2017. (VI.29.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára   Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
1)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 

Művelődési Háza és Könyvtára – a határozat 1. mellékletét képező –módosító 
okiratát jóváhagyja.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar 
Államkincstár felé megtegye. 

Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester 
Határidő: 2017. június 29. 

 
Az alapító okirat 2017.06.30-án megküldésre került a MÁK részére, amelynek változásai 
2017.07.05. napján bejegyzésre kerültek. Az érintettek részére a módosító és egységes 
okiratok 2017.07.07. napján átadásra kerültek. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta 
intézményi referens, ügyiratszám: LMKOH/) 
 
102/2017. (VI.29.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal    
Alapító Okiratának módosítása 

Határozat 
1)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatal  – a határozat 1. mellékletét képező –módosító okiratát 
jóváhagyja.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar 
Államkincstár felé megtegye. 

Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester 
Határidő: 2017. június 29. 
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Az alapító okirat 2017.06.30-án megküldésre került a MÁK részére, amelynek változásai 
2017.07.05. napján bejegyzésre kerültek. Az érintettek részére a módosító és egységes 
okiratok 2017.07.07. napján átadásra kerültek. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta 
intézményi referens, ügyiratszám: LMKOH/) 
 
103/2017. (VI.29.) ÖH. 
Feladat-ellátási szerződés 
 

Határozat 
1)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az étkeztetés biztosítására 

Felsőlajos Község Önkormányzatával és Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezetével háromoldalú feladat-ellátási szerződést köt.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, a szükséges intézkedéseket megtételére és a szerződés aláírására.   

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete vezetőjét, hogy a feladat-ellátási 
szerződéssel kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést megtegye. 

Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester 
Határidő: 2017. június 29. 

 
A háromoldalú szerződés 2017.06.30-án aláírásra került (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák 
Renáta intézményi referens, ügyiratszám: LMKOH/ 
 
104/2017. (VI.29.) ÖH. 
Pályázat előkészítése a TOP-1.1.3-16 
azonosító számú pályázati felhívásra 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a TOP-1.1.3-16 azonosító számú, Helyi gazdaságfejlesztés című 
pályázati felhívásra Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezete vezetőjével együttműködve készítse elő a pályázatot az iskolai konyha 
fejlesztése céljából, majd benyújtás előtt terjessze a Képviselő-testület elé. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1.) pontban meghatározott projekt-előkészítéshez kapcsolódó 
valamennyi intézkedés megtételére, valamint arra, hogy az előkészítéshez kapcsolódó 
önkormányzatot terhelő kiadásokat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai táblázat 1.3. Dologi 
kiadások sora terhére teljesítse. 
Határidő: 2017. május 30. 

 Felelős: Képviselő-testület 
 
Az IGSZ a pályázatot 2017.08.15. napján benyújtotta. A pályázat 2017.12.20. napján 
támogatásban részesült. (Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, ügyiratszám: 
LMKOH/3934/2/2017.) 
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105/2017. (VI.29.) ÖH. 
Pályázat előkészítése a TOP-3.2.1-16 
azonosító számú pályázati felhívásra 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a TOP-3.2.1-16 azonosító számú, Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra készítse elő a pályázatot a Súry 
iskola épületének fejlesztésére, majd benyújtás előtt terjessze a Képviselő-testület elé. 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1.) pontban meghatározott projekt-előkészítéshez kapcsolódó 
valamennyi intézkedés megtételére, valamint arra, hogy az előkészítéshez kapcsolódó 
önkormányzatot terhelő kiadásokat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai táblázat 1.3. Dologi 
kiadások sora terhére teljesítse. 

Határidő: 2017. május 30. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A pályázat 2017.08.23. napján benyújtásra került. Elbírálás jelenleg is folyamatban van. 
(Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, ügyiratszám: LMKOH/3934/2/2017.) 
 
106/2017. (VI.29.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának felújítása 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának 
felújítását a 2017. május 30-i ülésen ismertetett műszaki tartalommal megvalósítja. 

2)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő 
munkálatokra maximum bruttó 17 millió forintot biztosít Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 
2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, 
felújítási keret) sora terhére. 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fejlesztés megvalósításával 
kapcsolatos valamennyi teendő megtételére, a szükséges szerződések megkötésére. 

Határidő: 2017. június 29. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A fejlesztés megvalósítására a MizseBau Kft-vel a szerződés 2017.09.18. napján aláírása 
került. A műszaki átadás – átvétel 2017.11.20. napján megtörtént. (Ügyintéző: Horváth 
Sándor pályázati referens, ügyiratszám: LMKOH/3934/6/2017.) 
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107/2017. (VI.29.) ÖH. 
Döntés a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 
való csatlakozásról 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Duna-Tisza 

Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási 

megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

3)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanács 
tagjának Basky András polgármestert delegálja. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. június 29. 

 
A határozat megküldésre került 2017.07.03-án Dr. Orbán Csaba e-mail címére. A társulási 
megállapodás aláírásra Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala készíti elő. A 
megállapodás aláírása megtörtént. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde vezető tanácsos, 
ügyiratszám: LMKOH/118/33/2017.) 
 
108/2017. (VI.29.) ÖH. 
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról   
                                                  

                                             Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a parkgondozó és kertészeti 
ágazat beszámolóját elfogadja. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A határozat végrehajtást nem igényel. 
 
109/2017. (VI.29.) ÖH. 
Parkgondozó és kertészeti ágazat átköltözésével kapcsolatos döntés   
                                                  

                                               Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a parkgondozó és kertészeti 
ágazat átköltözésével kapcsolatban úgy dönt, hogy megvizsgálja az átköltözés 
helyszínének egyéb lehetőségeit is. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A vizsgálat folyamatban van. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön irodavezető, ügyiratszám: 
LMKOH/4670/1/2017.) 
 
110/2017. (VI.29.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosítását 
jelen határozat melléklete szerint elfogadja 
Felelős: Képviselő-testület 
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Határidő: 2017. június 29 
 
A Közbeszerzési Adatbázisba feltöltve: 2017.07.03. napján. A honlapra feltöltve: 2017.07.03. 
napján. (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea irodavezető, ügyiratszám: LMKOH/120/10/2017.) 
 
2017. augusztus 10. 
 
114/2017. (VIII.10.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető előtti közterület burkolása pótmunkájáról 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Lajosmizsei 

Köztemető előtt kapunként 6 darab 2,5 m x 4,8 m-es területű gyephézagos térkő 
burkolat kivitelezésének pótmunkájáról az 1-2-4-5 számú kapuknál. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti beruházás fedezetét 
– 736.284 forintot - a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai 
Céltartalék részletezése” táblázat „14. Temetkezési feladatok” sora, 42.226 forintot - a 
2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 
„Felhalmozási kiadások részletezése” táblázat „1.26. Lajosmizsei Köztemető útépítés” 
sora terhére biztosítja. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglalt pótmunka kivitelezéséről szóló 
szerződés megkösse. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. augusztus 10. 
A pótmunka kivitelezéséről szóló vállalkozási szerződés megkötése 2017. augusztus 11-én 
megtörtént. A pótmunka kivitelezése határidőben megvalósult. (Ügyintéző: Farkasné Őze 
Angéla pénzügyi vezető, ügyiratszám: LMKOH/205/32/2017.) 
 
115/2017. (VIII.10.) ÖH. 
Pályázat benyújtása aTOP-3.2.1-16 azonosító számú pályázati felhívásra a Sury iskola 
épületének energetikai fejlesztésére 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
TOP-3.2.1-16 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című pályázati kiírásra bruttó 54.000.000 forint támogatási összegre a Lajosmizse 
Dózsa György utca 100. szám alatti épület fejlesztésére (Sury iskola). 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a 
pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok 
előkészítésére és aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. augusztus 10. 

A pályázat 2017.08.23. napján benyújtásra került. Elbírálás jelenleg is folyamatban van. 
(Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, ügyiratszám: LMKOH/4675/24/2017.) 
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116/2017. (VIII.10.) ÖH. 
Hozzájárulás pályázat benyújtásához a TOP-1.1.3-16 azonosító számú pályázati 
felhívásra az iskolai konyha fejlesztésére 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete pályázatot 
nyújtson be a TOP-1.1.3-16 azonosító számú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című 
pályázati kiírásra. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. augusztus 10. 

 
117/2017. (VIII.10.) ÖH. 
A TOP-1.1.3-16 azonosító számú pályázat 
előkészítéséhez szükséges költségek biztosítása 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizse 

Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetésébe 
3.500.000.- forintot biztosít a TOP-1.1.3-16 azonosító számú, „Helyi 
gazdaságfejlesztés” című pályázati kiírás projektelőkészítés, tervezés költségeire. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
költségeket Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi 
költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse 
Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora 
terhére biztosítja. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. augusztus 10. 
116/2017. (VIII.10.) ÖH. Az IGSZ a pályázatot 2017.08.15. napján benyújtotta. A pályázat 
2017.12.20. napján támogatásban részesült. 117/2017. (VIII.10.) ÖH. Végrehajtás pénzügyi 
iroda. (Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, ügyiratszám: LMKOH/3934/12/2017.) 
 
118/2017. (VIII.10.) ÖH. 
Egészségház fűtési rendszerének felújítása 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy saját 

felelősségére megkezdi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása (igénylésazonosító: 350-448.)” című pályázati felhívásra benyújtott, az 
Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) kazánjának és  
közvetlen gépészetének cseréjét, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek 
beépítését, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelését. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
fejlesztéshez szükséges maximum bruttó 22.015.729.- forint összeget Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 
7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 16. sora (A 
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának 
támogatására az ac) célterületre az Egészségház fejlesztése érdekében benyújtott 
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pályázat önerejének biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.)) sora terhére és a 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi 
költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános 
tartalék sora terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a fejlesztés megvalósításához kapcsolódó szerződés megkötésére és 
valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 

 Határidő: 2017. augusztus 10. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A kivitelezést a Dancsa és Társa Bt. végezte el a 2017.10.02. napján megkötött szerződés 
alapján.  
A pályázat nem részesült támogatásban. A költségek a költségvetési rendelet 2017. októberi 
módosításában kerültek átvezetésre. A kazáncsere november 30-ig megvalósult, a padlás 
szigetelése az anyagbeszerzés miatt 2018. februárjában fog megtörténi. (Ügyintéző: Horváth 
Sándor pályázati referens, ügyiratszám: LMKOH/2896/12/2017.) 
 
119/2017. (VIII.10.) ÖH. 
Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra pályázat benyújtása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
pályázatot nyújt be az Európa a polgárokért 2014-2020 testvérvárosi találkozók 
programjára. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat megírására a 
HBF Hungaricum Kft.-t bízza meg. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 2.) pontban kiválasztott céggel kösse meg a megbízási 
szerződést. 

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázathoz szükséges egyeztetések lefolytatására és a szükséges 
dokumentumok bekérése, aláírására, a pályázat benyújtására, nyertes pályázat 
esetén a támogatási szerződés megkötésére. 

5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 
bruttó 44.450 forint pályázatírási költséget Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi 
kiadásai táblázat 1.3. Dologi kiadások sora terhére biztosítja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. augusztus 10. 

 
A HBF Hungaricum Kft-vel a szerződés 2017.08.11. napján került megkötésre. A pályázat 
benyújtása: 2017.08.25. (Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, ügyiratszám: 
LMKOH/69/9/2017.) 
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120/2017. (VIII.10.) ÖH. 
Döntés a Rákóczi és Szent Lajos utcai óvodai tagintézmény és az Attila utcai 
székhelyintézmény fejlesztéséről 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 6050 

Lajosmizse, Rákóczi utca 30. szám alatt található óvodai tagintézmény külső 
fejlesztését (a járdák és a terasz akadálymentes kialakítása), valamint a 6050 Szent 
Lajos utca 19-21. szám alatti óvodai tagintézmény (csövek mázolása) és a 6050 
Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti óvodai székhelyintézmény (ajtók és beépített 
szekrények mázolása) belső fejlesztését elvégezteti. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési 
szakértő kiválasztása vonatkozásában a 3 árajánlat bekérésére és a legkedvezőbb 
árajánlatot adóval a szerződés megkötésére. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1.) pontjában 
szereplő fejlesztéssel kapcsolatosan felmerülő feladatok elvégzésére maximum bruttó 
5.160.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. 
évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános 
tartalék sora terhére biztosítja. 

 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2017. augusztus 10. 
 
A 120/2017. (VIII.10.) önkormányzati határozat alapján a három árajánlat beszerzésre került, 
amely alapján az Imperial Tender Kft-vel a szerződés 2017.08.17-én megkötésre került bruttó 
444 500 Ft értékben a közbeszerzési eljárás lefolytatására. A közbeszerzési eljárás szakmai 
munkája elkezdődött. A vállalkozási szerződés kötése a kivitelezésre várhatóan 2017. 
szeptemberben kerül sor. (Ügyintéző: Dodonka Csaba főtanácsos, ügyiratszám: 
LMKOH/19/77/2017.) 
 
121/2017. (VIII.10.) ÖH. 
Lajosmizse, Fülemüle utca 11. szám alatti 
ingatlan értékesítésére történő kijelölése 

 
Határozat 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse, Fülemüle 
utca 11. szám (1171 hrsz) alatti ingatlant értékesítésre kijelöli. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan kikiáltási árát, - 
amennyiben az elővásárlási jog jogosultja elővásárlási jogával nem él – 90.000 Ft-ban 
határozza meg. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. augusztus 10. 
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122/2017. (VIII.10.) ÖH. 
Lajosmizse, Csalogány utca 2. szám alatti 
ingatlan értékesítésére történő kijelölése 

 
Határozat 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse, Csalogány 
utca 2. szám (1166 hrsz) alatti ingatlant értékesítésre kijelöli. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan kikiáltási árát, - 
amennyiben az elővásárlási jog jogosultja elővásárlási jogával nem él – 350.000 Ft- 
ban határozza meg. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. augusztus 10. 

 
123/2017. (VIII.10.) ÖH. 
Izsák, Mező utca 74. szám alatti 
ingatlan értékesítésére történő kijelölése 

 
Határozat 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Izsák, Mező utca 74. 
szám (1135 hrsz) alatti ingatlant értékesítésre kijelöli. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan kikiáltási árát, - 
amennyiben az elővásárlási jog jogosultja elővásárlási jogával nem él -740.000 Ft- 
ban határozza meg. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. augusztus 10. 

 
2017.08.15. napján a határozat-kivonat kiküldésre került az érintettek részére. Az érintett 
bérlőknek 30 nap állt rendelkezésükre arra, hogy lenyilatkozzanak, hogy kívánnak-e élni 
elővásárlási jogukkal. Ezen nyilatkozat tétel után köttetik meg az adásvételi szerződés, és/vagy 
indul el az értékesítési folyamat nyilvános árverés útján. Az adásvétellel kapcsolatos 
tájékoztatás a 147-148/2018.(IX.29.) önkormányzati határozatoknál található Ügyintéző: 
Dodonka Csaba főtanácsos, ügyiratszám: LMKOH/2488/25/2017.) 
 
124/2017. (VIII.10.) ÖH. 
Kecskeméti Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés  
melléklete az átadott eszközök-, és ingatlanok értékéről  
 

Határozat 
1)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete 

szerinti közös nyilatkozatot és annak mellékletét képező értékeket rögzítő táblázatát 
elfogadja.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a közös nyilatkozat és annak melléklete, valamint a vagyonkezelési szerződéshez 
kapcsolódó valamennyi dokumentum aláírására.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. augusztus 10. 

 
Aláírásra és megküldésre került 2017. augusztus 10-én általunk, majd Tankerület által 
2017.08.24-én. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens, ügyiratszám: 
LMKOH/6/24/2017.) 



51 
 

125/2017. (VIII.10.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos 
döntés meghozatala 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizséért Közalapítvány 2016. évi beszámolóját elfogadja.  
Határidő: 2017. augusztus 10. 
Felelős: Képviselő-testültet 

 
A határozat 2017.08.16. napján megküldésre került a kuratóriumi elnök részére. (Ügyintéző: 
dr. Tóth Andrea irodavezető, ügyiratszám: LMKOH/128/4/2017.) 
 
2017. augusztus 24. 
 
126/2017. (VIII.24.) ÖH. 
A Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
létrehozásával kapcsolatos döntés 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Tisza Közi Térségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásával kapcsolatos 107/2017. 
(VI.29.) számú döntését fenntartja azzal, hogy a Társulási Megállapodást jelen 
előterjesztés mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. augusztus 24. 

 
A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
2017. szeptember 29-én tartotta társulási tanácsi alakuló ülését. (Ügyintéző: Kasnyikné 
Földházi Tünde vezető tanácsos, ügyiratszám: LMKOH/118/40/2017.) 
 
2017. szeptember 21. 
 
127/2017. (IX.21.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 
 előtti közterület burkolása 2. sz. pótmunkájáról 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Lajosmizsei 

Köztemető előtt kapunként 6 darab 2,5 m x 4,8 m-es területű gyephézagos térkő 
burkolat kivitelezésének 2.sz. pótmunkájáról az 1-2-4-5 számú kapuknál. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti beruházás fedezetét 
– 527.144 forintot - a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai 
című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglalt 2.sz. pótmunka kivitelezéséről 
szóló szerződés megkösse. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. szeptember 21. 
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A pótmunka kivitelezéséről szóló vállalkozási szerződés 2017. szeptember 22-én megköttetett. 
A pótmunka kivitelezése határidőben megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla pénzügyi 
vezető, ügyiratszám: LMKOH/205/37/2017.) 
 
128/2017. (IX.21.) ÖH. 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása 

 
Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 50.000 Ft- támogatást biztosít az 
újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer költségeire. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt 
támogatás pénzügyi fedezetét  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont 
kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvánnyal kösse meg a 
támogatási szerződést.  
Határidő: 2017. szeptember 21. 

        Felelős: Képviselő-testület 
 
Az együttműködési megállapodás 2017. szeptember 22-én megköttetett. A szervezet által a 
támogatás felhasználásra került és az elszámolást határidőben benyújtották. (Ügyintéző: 
Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető, ügyiratszám: LMKOH/205/37/2017.) 
 
129/2017. (IX.21.) ÖH. 
Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület támogatása 

 
Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Főnix 
Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület részére 150.000 Ft 
támogatást biztosít a két diák 2017. október 21-22-én Olaszországban 
megrendezésre kerülő világbajnokságon való részvétele költségeire. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt 
támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont 
kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ 
Egyesülettel kösse meg a támogatási szerződést.  
Határidő: 2017. szeptember 21. 

        Felelős: Képviselő-testület 
 
Az együttműködési megállapodás 2017. szeptember 22-én megköttetett. A szervezet által a 
támogatás felhasználásra került és az elszámolást határidőben benyújtották. (Ügyintéző: 
Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető, ügyiratszám: LMKOH/205/37/2017.) 
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130/2017. (IX.21.) ÖH. 
Rimóczi-Art Kft támogatása 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Rimóczi-Art Kft. részére 200.000 Ft támogatást biztosít az I. .Lajosmizsei 
Csokoládé Fesztiválon a Városháza grillázsból történő felépítésére, illetve az 
alkotás megjelentetésére. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt 
támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont 
kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Rimóczi-Art Kft-vel kösse meg a támogatási szerződést.  
Határidő: 2017. szeptember 21. 

        Felelős: Képviselő-testület 
 
Az együttműködési megállapodás 2017. szeptember 22-én megköttetett. A szervezet által a 
támogatás felhasználásra került és az elszámolást határidőben benyújtották. (Ügyintéző: 
Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető, ügyiratszám: LMKOH/205/37/2017.) 
 
131/2017. (IX.21.) ÖH. 
Hagyományőrző csoportok ruházatának támogatása 

 
Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 250.000 
Ft- forrást biztosít a város hagyományőrző kulturális csoportjai új, jász 
motívumokkal hímzett fellépő ruháinak anyagköltségeire a Művelődési Házon 
keresztül. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt 
támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont 
kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 
Határidő: 2017. szeptember 21. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A 250.000 Ft forrás a 27/2017. (IX.22.) rendeletmódosítással átadásra került 
intézményfinanszírozással a Művelődési ház részére. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla 
pénzügyi vezető, ügyiratszám: LMKOH/205/37/2017.) 
 
132/2017. (IX.21.) ÖH. 
Sportcentrum területén lévő kút javítása 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

maximum 1.685.925 Ft- forrást biztosít a Sportcentrum területén lévő kút 
javítására. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt 
javítási munka pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-



54 
 

testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont 
kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglalt javítási munkához az 
árajánlatokat bekérje és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződést megkösse. 
Határidő: 2017. szeptember 21. 

        Felelős: Képviselő-testület 
 
A három árajánlat bekérésre került a kút javítása ügyében, amely alapján a legkedvezőbb 
ajánlatot tevővel, a Mizse-Kút Kft-vel 2017. szeptember 26-án a vállalkozási szerződés 
megköttetett és a kút javításra került. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető, 
ügyiratszám: LMKOH/205/37/2017.) 
 
133/2017. (IX.21.) ÖH. 
A 2018-2032. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 
 

Határozat 
1./Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletét képező Lajosmizse közműves ivóvízellátás és Lajosmizse közműves 
szennyvízelvezetés és tisztítás 2018-2032. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet. 
2./Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kálmán Imre köz 
közüzemi ivóvízellátásának megvalósítását, illetve a nyomásfokozó szivattyú cseréjét, 
egyúttal úgy dönt, hogy a saját erő biztosítására a 2018. évi költségvetés készítésekor  
3.100.000.-Ft összeget céltartalékként a fejlesztésekre elkülönít. 
Határidő: 2017. szeptember 21. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A GFT benyújtása a MEK-hez megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön irodavezető, 
ügyiratszám: LMKOH/1315/34/2017.) 
 
134/2017. (IX.21.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a TOP-5.3.1-16 
azonosító számú pályázati felhívásra 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-

5.3.1-16 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati 
kiírásra. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 
támogatási kérelem benyújtása és megvalósítása érdekében Felsőlajos Község 
Önkormányzatával és felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges, az 
előterjesztés 1. mellékletét képző Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
aláírására. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy konzorciumvezetőként a pályázati kiírásban foglaltaknak 
megfelelően a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat megtegye és a dokumentumokat 
elkészítse a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási 
Szerződést/Támogatói Okiratot megkösse és a pályázat megvalósításával 
kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumokat előkészítse és aláírja. 
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Határidő: 2017. szeptember 21. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A konzorciumi megállapodás 2017.09.22-én aláírásra került, a pályázat 2017.09.29. napján 
benyújtásra került. 2017. október 25. napján a pályázat támogatási jogosultsági státuszba 
került, így a végleges anyag döntésre került felterjesztésre. (Ügyintéző: Horváth Sándor 
pályázati referens, ügyiratszám: LMKOH/5896/2/2017.) 
 
135/2017. (IX.21.) ÖH. 
Polyák Imre Sportcsarnok világítási 
rendszerének felújítása 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polyák 

Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítását a festési és egyéb 
karbantartási munkálatokkal együtt valósítja meg 2018. évben a hatályos 
vagyonkezelési szerződésre tekintettel. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi 
költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 
Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 2.14. (Polyák Imre Sportcsarnok 
világítás/elektromos korszerűsítése, felújítása) sorában lévő 7.500.000. forint 
összeget a következő rendelet-módosításnál visszahelyezi a céltartalékok közé. 
Határidő: 2017. szeptember 21. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A fejlesztésre elkülönített összeg a költségvetési rendelet októberi módosításában a 
céltartalékok közé áthelyezésre került. (Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, 
ügyiratszám: LMKOH/77/12/2017.) 
 
136/2017. (IX.21.) ÖH. 
Út és járdahálózat felújításának 
2017. évi II. üteme 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt. hogy 
2017. november 10-éig forgalomtechnikai koncepció tervezetet készíttet Lajosmizse 
Város belterületének  

 Vörösmarty utca – Kossuth Lajos utca – Széchenyi utca – Szent Imre utca – 
Temetőköz utca – Bajcsy-Zs. utca – Deák Ferenc utca – Dózsa György út által 
lehatárolt területére,  

  a Tarnai utca teljes területére, 
  a Dózsa György út melletti résznek a Mizsei utca és központi park közötti 

területe.  
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi út és 
járdaszakaszok építését tervezteti meg: 
 

Közterület neve Szakasz  
Kodály Zoltán 
utca Bartók Béla utcától a Kodály közig új út építése 
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Mizsei utca Régi Városháza és az Eötvös L. utca 
közötti szakasz 

járdaépítés 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1) -2) 
pontjában foglalt forgalomtechnikai koncepció elkészíttetése és a tervezési költségek 
biztosítása céljára maximum 6.000.000 Ft-ot biztosít Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. 
(II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. 
évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére. 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bel 
és külterületi útépítések, valamint a járdaépítés megvalósítására céltartalékba helyez 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről 
szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város 
Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora 
terhére 30.000.000.- Ft-ot. 
5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a határozat 1) -2) pontjában foglaltakhoz kapcsolódóan az 
árajánlatokat bekérje, a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződést megkösse, majd 
az elkészült forgalomtechnikai koncepció tervezetet a Képviselő-testület elé terjessze.   
Határidő: 2017. szeptember 21. 

 Felelős: Képviselő-testület 
 
A koncepció elkészítésére az árajánlatok bekérésre kerültek. A koncepció elkészítése a Zöld 
Város pályázat tervezésével párhuzamosan valósul meg a kapcsolódó területek 
összekapcsolása miatt. (Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, ügyiratszám: 
LMKOH/297/33/2017.) 
 
137/2017. (IX.21.) ÖH. 
Kodály Zoltán út aszfaltozása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására elnyert 200 millió forintos támogatásból megmaradt 32.573.039.- Ft összegből 
prioritást élvez a Kodály Zoltán utca, Bartók Béla utcától a Kodály közig terjedő 
szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása a rendelkezésre álló forrás erejéig.  
Határidő: 2017. szeptember 21. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A határozat végrehajtása érdekében az útszakasz tervezése és a MÁV-val az egyeztetés 
megkezdődött. Ez utóbbi tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak. 
 
138/2017. (IX.21.) ÖH. 
Felhatalmazás adása igényfelmérés lefolytatásához 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Lajosmizsei Piacon kialakításra kerülő két üzlethelyiség kivitelezését megelőzően 
folytassa le az igényfelmérést az üzlethelyiségek által betöltendő funkció vonatkozásában. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 21. 
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Az igényfelmérés 2017. október 04 – 27. időszak között megtörtént. Lajosmizse város 
honlapján a felhívás közzétételre került, valamint a Lajosmizsei Kábeltévén és Szőrös Zoltán 
honlapján is látható volt. A piaci hangosbemondón is kihirdetésre került, valamint a 
Hivatalban is ki lett függesztve. (Ügyintéző: Dodonka Csaba főtanácsos, ügyiratszám: 
LMKOH/11/114/2016.) 
 
139/2017. (IX.21.) ÖH. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak 

megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók 
számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás 
összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat által nyújtott támogatás egy főre eső havi maximális összege: 10.000 
Ft/fő/hó. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 
rendszerben rögzíti.  

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az 
EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális 
körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot 
legkésőbb 2017. október 2. napjáig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére. 
Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 21., a nyilatkozat megküldésére: 2017. október 2.  

 
A csatlakozási nyilatkozat határidőben megküldésre került. A pályázati eljárás lebonyolítása 
megtörtént. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet vezetői referens, ügyiratszám: 
LMKOH/587/4/2017.) 
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140/2017. (IX.21.) ÖH. 
Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete  
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
 

Határozat 
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja, 
egyúttal a hatályban lévő Szervezeti és Működési Szabályzatot hatályon kívül helyezi.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. szeptember 21. 

 
Az SZMSZ Basky András polgármester által 2017. szeptember 21-én aláírásra került. 
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens, ügyiratszám: 
LMKOH/4962/2/2017.) 
 
141/2017. (IX.21.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Művelődési  
Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. szeptember 21. 

 
Az SZMSZ eredeti példánya 2017. szeptember 21-én aláírásra került Basky András 
polgármester és Guti Istvánné igazgató által. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta 
intézményi referens, ügyiratszám: LMKOH/4932/1/2017.) 
 
142/2017. (IX.21.) ÖH. 
Légifelvételes kisfilm készítése 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

megrendeli a UP Kommunikációs és Média Kft.-től a települést bemutató, 
gazdaságfejlesztési témájú légifelvételes kisfilm készítését. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kisfilm elkészítéséhez 
szükséges 373.609.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont 
kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az 1) pontban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban a 
szerződést megkösse, valamint a forgatáshoz kapcsolódó valamennyi feladatot 
ellásson. 
Határidő: 2017. szeptember 21. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A film elkészítésére vonatkozó szerződés 2017.09.22. napján aláírásra került és a forgatás is 
megtörtént. Az elkészült kisfilm a www.lajosmizse.hu weboldalon megjelenítésre került. 
(Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, ügyiratszám: LMKOH/297/33/2017.) 
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143/2017. (IX.21.) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos előzetes döntés 

 
Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének 
eleget téve a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
folyamatos és teljeskörű ellátása érdekében a közszolgáltató kiválasztásával 
kapcsolatosan a következő intézkedéseket teszi:   
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F §. (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra 
hivatkozással a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás végzésének lehetőségével az alábbi engedéllyel rendelkező 
vállalkozásokat keresi meg azzal, hogy az ajánlattételi határidő : 2017. október 31. 

 Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) 
 KUSZAKA 2004 Bt. (Kunszentmárton) 
 Somogyi István (Izsák) 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent megnevezett 
vállalkozások által küldött ajánlatokat az alábbi szempontrendszer szerint bírálja el: 
- A Közszolgáltató heti ügyfélfogadási ideje 
- A Közszolgáltató napi készenléti ügyelete az általa meghatározott beosztás szerint, 
amelyet azonban úgy köteles meghatározni, hogy abba hetente legalább egy 
hétköznapi napon a 16.30-18.30 óráig tartó idő bele essen.  
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának 
a határideje, melyet legkésőbb Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendeletében meghatározott határidőn belül  kell elvégezni, ellenkező 
esetben késedelembe esik. 
- Késedelmi kötbér mértéke 
 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 
 

A legjobb 10, a legrosszabb 1, a többi a kettő közötti lineáris arányosítással kiszámított pontot 
kap rész-, illetve alszempontonként az alábbi képlet szerint: 
                Avizsgált - Alegrosszabb 

P  = ------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin  , 
          Alegjobb - Alegrosszabb 
ahol: 
 
P: a vizsgálat ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 10 pont 
Pmin: 1 pont 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
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Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 

Amennyiben Alegjobb=Alegrosszabb, a fenti képlet nem alkalmazható. Ez esetben az adott 
részszempontra valamennyi ajánlattevő 1 pontot kap. 
A pontszámok kiszámítása minden részszempontnál és alszempontnál a 2. tizedesjegyig 
kerekítve történik. 
Az „1.”-„2” részszempont esetén a legkisebb, a „3.”-„5.” részszempont esetén a legnagyobb 
érték a legjobb. A megajánlott értékek tört számok is lehetnek, de csak 1 tizedesjegyig. Az 
egy tizedesjegynél több tizedesjegyet tartalmazó értéket kérjük 1 tizedesjegy értékre 
kerekíteni. 
 
A pontok részszempontonként az adott súlyszámmal megszorozzuk, majd a súlyszámmal 
megszorzott pontokat összeadjuk. Összességében legelőnyösebb a legtöbb pontot szerző 
ajánlat lesz. 

 
 Ajánlattevő  Ajánlattevő Ajánlattevő 

1. A begyűjtési-
elszállítási 
határidő 

Érték (óra)    

 Pont    

 súlyozott pont/30/    

2. késedelmi 
kötbér 

Érték (Ft/nap)    

 pont    

 súlyozott pont/10/   

 

 

3. ügyfélfogadás 
ideje 

Érték (óra/hét)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

4. készenléti 
ügyelet ideje  

Érték (óra/nap)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

Összpontszám    
 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak szerinti ajánlatokat bekérje és 
azokat a Képviselő-testület 2017. novemberi ülése elé terjessze.  
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Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. szeptember 21. 

 
A 143/2017. (IX.21.) ÖH és ajánlattételi felhívás 2017.09.26-án megküldésre került a Faragó 
Környezetvédelmi Kft., a KUSZAKA 2004 Bt. és Somogyi István ev. részére. Az ajánlattételi 
felhívásra október 4-én reagált a Faragó Környezetvédelmi Kft, hogy amennyiben a 
vállalkozási díjat nem lehet módosítani, úgy nem áll módjában ajánlatot tenni. Megkeresésére 
az önkormányzat október 6-án reagált. Az ajánlattételi határidő 2017. október 31. volt. 
Ajánlat nem érkezett. A tárgyban keletkezett további határozatoknál került ismertetésre a 
végrehajtás ezt követő menete. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde vezető tanácsos, 
ügyiratszám: LMKOH/152/3/2017.) 
 
2017. szeptember 29. 
 
144/2017. (IX.29.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló lajosmizsei, 700/1 
hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi azt, hogy 
Basky András polgármester a lajosmizsei 700/1 hrsz-ú, kivett általános iskola (6 
épület) megnevezésű, 20403 m2 területű ingatlan (cím: 6050 Lajosmizse, Szabadság 
tér 13. és 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.) 5892/20403-ad tulajdoni hányadára 
vonatkozó, Lajosmizse Város Önkormányzata és a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete között Lajosmizsén, 2017. augusztus 14. napján 
kelt vagyonkezelési szerződést a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelete 16/B. § (2) bekezdése alapján aláírta, és felhatalmazza arra, hogy a 
vagyonkezelési jog ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. szeptember 29. 

 
145/2017. (IX.29.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló lajosmizsei, 32 
hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala  

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi azt, hogy 
Basky András polgármester a lajosmizsei 32 hrsz-ú, kivett pártház megnevezésű, 417 
m2 területű ingatlan (cím: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 82.) 417/417-ed 
tulajdoni hányadára vonatkozó, Lajosmizse Város Önkormányzata és a Lajosmizse 
Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete között Lajosmizsén, 
2017. augusztus 14. napján kelt vagyonkezelési szerződést a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. 
(IV. 27.) önkormányzati rendelete 16/B. § (2) bekezdése alapján aláírta, és 
felhatalmazza arra, hogy a vagyonkezelési jog ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. szeptember 29. 
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146/2017. (IX.29.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló lajosmizsei, 1/1 
hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 

  
Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert arra, hogy a lajosmizsei 1/1 hrsz-ú, kivett városháza 2 épület 
megnevezésű, 6363 m2 területű ingatlan 1830/6363-ad tulajdoni hányadára 
vonatkozó, Lajosmizse Város Önkormányzata és a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal között létrejövő vagyonkezelési szerződést a Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 
13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 16/B. § (2) bekezdése alapján aláírja, 
és a vagyonkezelési jog ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges egyéb 
intézkedéseket megtegye.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. szeptember 29. 

 
147/2017. (IX.29.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló lajosmizsei, 1166 
hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 

  
Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert arra, hogy a lajosmizsei 1166 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar 
megnevezésű, 115 m2 területű ingatlan (cím: 6050 Lajosmizse, Csalogány utca 2.) 
1/1-ed tulajdoni hányadára vonatkozó, - Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a lakásokról és helyiségekről szóló 17/2009. (XI.26.) 
önkormányzati rendelete alapján lefolytatott sikeres értékesítési eljárás 
befejezéseként az önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdés c) pontja alapján az –
adás-vételi szerződést aláírja, és a tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartási 
átvezetéséhez szükséges egyéb intézkedéseket megtegye.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. szeptember 29. 

 

148/2017. (IX.29.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló lajosmizsei, 1171 
hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert arra, hogy a lajosmizsei 1171 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar 
megnevezésű, 377 m2 területű ingatlan (cím: 6050 Lajosmizse, Fülemüle utca 11.) 
1/1-ed tulajdoni hányadára vonatkozó, - Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a lakásokról és helyiségekről szóló 17/2009. (XI.26.) 
önkormányzati rendelete alapján lefolytatott sikeres értékesítési eljárás 
befejezéseként az önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdés c) pontja alapján az –
adás-vételi szerződést aláírja, és a tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartási 
átvezetéséhez szükséges egyéb intézkedéseket megtegye.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. szeptember 29. 
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149/2017. (IX.29.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának ½-ed tulajdonában álló izsáki, 1135 hrsz-ú 
ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert arra, hogy az izsáki 1135 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar 
megnevezésű, 1099 m2 területű ingatlan (cím: 6070 Izsák, Mező Imre utca 74.) 
1/2-ed tulajdoni hányadára vonatkozó, - Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a lakásokról és helyiségekről szóló 17/2009. (XI.26.) 
önkormányzati rendelete alapján lefolytatott sikeres értékesítési eljárás 
befejezéseként az önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdés c) pontja alapján az –
adás-vételi szerződést aláírja, és a tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartási 
átvezetéséhez szükséges egyéb intézkedéseket megtegye.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. szeptember 29. 

 
147/2017. (IX.29.) ÖH. Az adásvételi szerződés 2017. október 02-án aláírásra került, és a 
tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges egyéb intézkedések 
megtételre kerültek. 
148/2017. (IX.29.) ÖH. Az adásvételi szerződés 2017. október 12-én aláírásra került, és a 
tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges egyéb intézkedések 
megtételre kerültek. 
149/2017. (IX.29.) ÖH. A bérlő kérelmezte a 20 %-os vételár előleg befizetése határidejének 
meghosszabbítását 2018. március 31-ig. A kérelem jóváhagyásra került. A vételár előleg 
befizetését követően kerülhet aláírásra az adásvételi szerződés. 
 (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea irodavezető, ügyiratszám: LMKOH/135/2/2017.) 
 
2017. október 26. 
 
150/2017. (X.26.) ÖH. 
ASP rendszerhez informatikai beszerzések a KÖH részére 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Közös Önkormányzati Hivatal részére az ASP rendszerhez szükséges 
informatikai beszerzéseket megvalósítja. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 
szereplő beszerzésekre bruttó ötmillió forintot biztosít a Hivatal részére 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi 
költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése 
táblázat 13. sora (ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések) sora 
terhére. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjét a beszerzésekhez szükséges árajánlatok bekérésére és a szerződések 
megkötésére. 
Határidő: 2017. október 26. 

  Felelős: Képviselő-testület 
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A határozat végrehajtása jelenleg is folyamatban van. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla 
pénzügyi vezető, ügyiratszám: LMKOH/205/42/2017.) 
 
151/2017. (X.26.) ÖH. 
A közterület felügyelő létszámának megemelése 
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál a 2018. évi költségvetés terhére 
2018. január 1-től a közterület felügyelő létszámát egy fővel megemeli. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy közterület 
felügyelő 2018. január 1-től történő alkalmazása érdekében tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 2017. október 26. 

  Felelős: Képviselő-testület 
 
A közterület felügyelő 2018.02.12-ével felvételre került. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla 
pénzügyi vezető, ügyiratszám: LMKOH/205/42/2017.) 
 
152/2017. (X.26.) ÖH. 
Tájékoztatás „ A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése – A személyes 
gondoskodástó nyújtó központi és önkormányzati fenntartók feladatellátásának 
ellenőrzése” c. Állami Számvevőszéki ellenőrzésről 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A gyermekvédelem 
intézményrendszerének ellenőrzése – A személyes gondoskodástó nyújtó központi és 
önkormányzati fenntartók feladatellátásának ellenőrzése” című Állami Számvevőszéki 
ellenőrzés jelentése kapcsán a V-1039-669/2016. iktatószámú elnöki levélben foglaltakkal 
egyetért.   

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. október 26. 

 
2017. november 30-án Domokos László elnök úr részére megküldésre került jelen egyetértő 
nyilatkozat határozat-kivonata, tovább a figyelemfelhívó levélben foglaltakra készített 
intézkedési terv megvalósításának intézkedései. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta 
intézményi referens, ügyiratszám: LMKOH/112/18/2017.) 
 
153/2017. (X.26.) ÖH. 
Külterületi utak karbantartása  

 
Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a dűlőutak 
melletti, a közlekedés akadályozó benőtt fák, bokrok, faágak, cserjék kitisztítását külső 
vállalkozó bevonásával elvégezteti az alábbi külterületi utak mentén: 
 
Földházi dűlő teljes hosszán és a Csorba dűlő befejező szakaszán. 
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A fenti munkálatok elvégzésére a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) 
önkormányzati rendelet 7. mellékletében szereplő 10. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása sor  „D. Dologi kiadások” oszlopa terhére biztosít fedezetet maximum 4 millió 
forint összegig. 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1) pontjában foglalt 
feladatok elvégzésével a beérkezett árajánlatok alapján  a Gledícia Kft-t bízza meg, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést megkösse és a feladat 
elvégzéséhez kapcsolódó valamennyi nyilatkozatot megtegye. 
3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Sápi Tibort , mint „a 
város külterületi úthálózatának karbantartása érdekében szükséges felmérésekben 
közreműködő” alpolgármestert, hogy a határozatban1. ) pontjában foglaltak megvalósítását 
koordinálja. 
4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
határozat 1.) pontjában szereplő dűlőutak munkálatainak befejezését követően az ott felmerült 
bekerülési költségek tükrében, az előterjesztés 1. mellékletében felsorolt további dűlőutak 
vonatkozásában kérjen be árajánlatokat azok teljes körű rendbetételére és ezt terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Sápi Tibor 
alpolgármestert és a Mezőgazdasági Bizottságot, hogy 2018. január 15-ig készítse el 
Lajosmizse teljes külterületi úthálózatának karbantartására vonatkozó ütemtervet annak 
érdekében, hogy a 2018. évi költségvetés készítésekor a karbantartási munka tervezhetővé 
váljon. 
Határidő: 2017. október 26. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A Földházi és Csorba dűlő gépi tisztítása megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön irodavezető, 
ügyiratszám: LMKOH/5939/2/2017.) 
 
154/2017. (X.26.) ÖH. 
XXV. Lajosmizsei Napok program- és költségvetési tervezetének tárgyalása (I. forduló) 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXV. Lajosmizsei 

Napok programtervezetének fő elemeit az alábbiak szerint fogadja el: 
 

2018. augusztus 18. (szombat)  
Lajosmizse 2018 - Kiállítás és Vásár kísérő programokkal 
Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok 
 

2018. augusztus 19. (vasárnap)  
Családi főzőnap és  szabadtéri programok 
19.00 Élő koncert - Republik együttes 
Helyszín: Iskola-tó partja 
 

2018. augusztus 20. (hétfő)  
Szent István napi megemlékezés és koszorúzás, városi kitüntetések 
átadása, a kiállítás zárása, elszármazottak találkozója 

 Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok 
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2018. augusztus 21. (kedd)  
19:00 Zenei előadás a fő műsor előtt 
20.00 Ezeregy év – Történelmi tánc-show Experidance produkció 
21.30 Tűzijáték  
Helyszín: Iskola-tó partja szabadtéri színpad 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXV. Lajosmizsei 
Napok programjaira jelenleg 12.000.000.- Ft összegű keretet biztosít a 2018. évi 
költségvetés terhére, melyből a határozat 1) pontjában szereplő „Republik együttes”  
és az „Ezeregy év – Történelmi tánc-show Experidance produkció” megrendelésére 
felkéri a Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatóját. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a soron következő ülésre terjessze elő a város XXV. évfordulójával 
kapcsolatban a település részére kiírandó pályázat részletes pályázati felhívását és a 
javasolt díjazást. 

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
2018. évi költségvetés tervezésénél a határozat 2) pontjában meghatározottakat 
vegye figyelembe. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. október 26. 

 
A 154/2017. (X.26.) határozat 2017.10.31. napján átadásra került a Művelődési Ház 
igazgatójának és a Pénzügyi Iroda vezetőjének. (Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati 
referens, ügyiratszám: LMKOH/73/8/2017.) 
 
155/2017. (X.26.) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  igazgatási szünet elrendelése 
 

      Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkarendjében 2017. december 27-29. (szerda-
csütörtök - péntek) napokra, azaz 3 munkanapra igazgatási szünetet rendel el. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalban az 1) pontban elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a 
zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési 
intézkedések megtételére. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 
elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a társhatóságokat előzetesen tájékoztassa. 

Felelős: Képviselő-testület, ill. jegyző 
Határidő: 2017. október 26. 

 
Az igazgatási szünetről 57 társszerv értesítése e-mail –en keresztül megtörtént. A jegyzői 
munkaszervezés keretében egyeztetésre került, hogy mely napokon, melyik kollegák 
dolgoznak.  A döntést követően novembertől csütörtökönként a piaci hangosbemondón 
keresztül is értesítve lett a lakosság, valamint a helyi újság utolsó számában is tájékoztatást 
adtunk az igazgatási szünetről. A hirdetmény a honlapra is felhelyezésre került, valamint a 
hivatal bejáratánál is kifüggesztettük tájékoztatás céljából.. (Ügyintéző: Muhariné Mayer 
Piroska aljegyző, ügyiratszám: LMKOH/6136/2/2017.) 
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156/2017. (X.26.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatot.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. október 26. 
 
A módosított szabályzat honlapra történő feltöltése: 2017.11.02. (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea 
irodavezető, ügyiratszám: LMKOH/121/5/2017.) 
 
157/2017. (X.26.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács - 2016. szeptember és 2017. 
augusztus között végzett - munkájáról   
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanács Elnöke által 
készített Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsának munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. október 26. 
 
További végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens, 
ügyiratszám: LMKOH/6049/1/2017.) 
 
158/2017. (X.26.) ÖH. 
Hozzájárulás pályázat benyújtásához 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtárában Digitális Jólét Program Pont 
kerüljön kialakításra a GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú projekt 
keretében. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 1) pontjában szereplő pályázati kiírás szerinti tulajdonosi 
hozzájárulás aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. október 26. 

 
A határozat 1 példánya 2017.10.31. napján átadásra került a Művelődési Ház igazgatója 
részére. A hozzájáruló nyilatkozat 2017.10.31. napján kiállításra került és ezen a napon 2 
példányban szintén átadásra került a Művelődési Ház igazgatója részére. (Ügyintéző: 
Horváth Sándor pályázati referens, ügyiratszám: LMKOH/73/10/2017.) 
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2017. november 15. 
 
159/2017. (XI.15.) ÖH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatást végző közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés 

 
Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyrészről tudomásul veszi, 
hogy a 143/2017. (IX.21.) önkormányzati határozatban foglalt ajánlattételi határidőig 
(2017. október 31-ig) nem érkezett be ajánlat a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére, másrészt, hogy erről a 
polgármester tájékoztatta a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének eleget 
téve a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
folyamatos és teljeskörű ellátása érdekében a közszolgáltató kiválasztásával 
kapcsolatosan ismételten a következő intézkedéseket teszi:   

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 44/F §. (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás végzésének lehetőségével az alábbi vállalkozásokat keresi meg azzal, 
hogy az ajánlattételi határidő : 2017. november 30. 
 
 Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) 
 KUSZAKA 2004 Bt. (Kunszentmárton) 
 Somogyi István (Izsák) 
 Holi János  (Lajosmizse) 
 Szabó János (Lajosmizse)  
 Bácsvíz Zrt. (Kecskemét)  
 Bácsvíz Zrt. által ajánlott szolgáltató/szolgáltatók 

 
4)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent megnevezett 

vállalkozások által küldött ajánlatokat az alábbi szempontrendszer szerint bírálja el: 
- A Közszolgáltató heti ügyfélfogadási ideje 
- A Közszolgáltató napi készenléti ügyelete az általa meghatározott beosztás szerint, 
amelyet azonban úgy köteles meghatározni, hogy abba hetente legalább egy 
hétköznapi napon a 16.30-18.30 óráig tartó idő bele essen.  
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának 
a határideje, melyet legkésőbb Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendeletében meghatározott határidőn belül  kell elvégezni, ellenkező 
esetben késedelembe esik. 
- Késedelmi kötbér mértéke 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 
A legjobb 10, a legrosszabb 1, a többi a kettő közötti lineáris arányosítással kiszámított pontot 
kap rész-, illetve alszempontonként az alábbi képlet szerint: 
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                Avizsgált - Alegrosszabb 
P  = ------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin  , 
          Alegjobb - Alegrosszabb 
ahol: 
P: a vizsgálat ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 10 pont 
Pmin: 1 pont 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 
Amennyiben Alegjobb=Alegrosszabb, a fenti képlet nem alkalmazható. Ez esetben az adott 
részszempontra valamennyi ajánlattevő 1 pontot kap. 
A pontszámok kiszámítása minden részszempontnál és alszempontnál a 2. tizedesjegyig 
kerekítve történik. 
Az „1.”-„2” részszempont esetén a legkisebb, a „3.”-„5.” részszempont esetén a legnagyobb 
érték a legjobb. A megajánlott értékek tört számok is lehetnek, de csak 1 tizedesjegyig. Az 
egy tizedesjegynél több tizedesjegyet tartalmazó értéket kérjük 1 tizedesjegy értékre 
kerekíteni. 
A pontok részszempontonként az adott súlyszámmal megszorozzuk, majd a súlyszámmal 
megszorzott pontokat összeadjuk. Összességében legelőnyösebb a legtöbb pontot szerző 
ajánlat lesz. 
 Ajánlattevő  Ajánlattevő Ajánlattevő 

1. A begyűjtési-
elszállítási 
határidő 

Érték (óra)    

 Pont    

 súlyozott pont/30/    

2. késedelmi 
kötbér 

Érték (Ft/nap)    

 pont    

 súlyozott pont/10/   

 

 

3. ügyfélfogadás 
ideje 

Érték (óra/hét)    
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 pont    

 súlyozott pont /30/    

4. készenléti 
ügyelet ideje  

Érték (óra/nap)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

Összpontszám    

 
5)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak szerinti ajánlatokat bekérje és 
azokat a Képviselő-testület 2017. decemberi ülése elé terjessze.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. november 15. 

 
2017.11.14-én tájékoztatást tettünk a BKM Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál, hogy további 
erőfeszítéseket tesz az önkormányzat a közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatban. A döntést 
követően a 159/2017.(XI.15.) ÖH és ajánlatételi felhívás 2017.11.17-én megküldésre került a 
Faragó Környezetvédelmi Kft., a KUSZAKA 2004. Bt., Somogyi István ev., Laki-Gazda 
Nonprofit Kft., a Csontos és Fia Kft., a Szennyvíz Trans Kft., Holi János ev., Szabó János ev. 
és a BÁCSVÍZ Zrt. részére. Az ajánlattételi felhívásra reagált a Csontos és Fia Kft., a 
BÁCSVÍZ Zrt., a KUSZAKA 2004. Bt. és Szabó János ev. 2017. november 30-ig nem érkezett 
ajánlat. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde vezető tanácsos, ügyiratszám: 
LMKOH/152/10/2017.) 
 
2017. november 22. 
 
160/2017. (XI.22.) ÖH. 
Döntés hulladékgyűjtő edényzet beszerzésről  
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. 
(II.20.) önkormányzati rendelete 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 
2017. évi kiadásai céltartalék részletezése” táblázat „1. sor Környezetvédelmi Alap” 
sora terhére biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelethez 
kapcsolódóan maximum 100 darab gyűjtőedényzet beszerzési költségeit maximum 
bruttó 600.000 Ft erejéig.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 1) pontjában foglalt hulladékgyűjtő edényzet folyamatos 
beszerzéséhez kapcsolódó valamennyi intézkedés megtételére azzal, hogy az edényzet 
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beszerzése kizárólag olyan mennyiségben történhet, amennyi kérelem a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
15/A §-ban foglalt feltételeknek megfelel. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. november 22. 

 
Az önkormányzat 2017.12.01-jén 25 db használt hulladékgyűjtő edényzetet szerzett be 
Nagykovácsiból 5842 Ft/db áron. 2018.01.31-ig 11 db kuka lett határozattal megállapítva és 
szociális alapon kiosztva az edényzet beszerzésére irányuló sérelmek benyújtását követően, és 
átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadva a kérelmezőnek. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi 
Tünde vezető tanácsos, ügyiratszám: LMKOH/118/55/2017.) 
 
161/2017. (XI.22.) ÖH. 
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támogatása 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság részére 930.000 Ft-ot nyújt a 
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság működésének támogatására. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti támogatást a 
2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című 
táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal kösse 
meg a támogatási szerzősét.  
Határidő: 2017. november 22. 

        Felelős: Képviselő-testület 
 
Az együttműködési megállapodás 2017. november 27-én megköttetett. A szervezet által a 
támogatás felhasználásra került és az elszámolást határidőben benyújtották. (Ügyintéző: 
Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető, ügyiratszám: LMKOH/205/45/2017.) 
 
162/2017. (XI.22.) ÖH. 
Gyermekekért Plusz Alapítvány támogatása 

 
Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Gyermekekért Plusz Alapítvány részére 50.000 Ft-ot nyújt az iskolai könyvtár 
állománya bővítése támogatására. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti támogatást a 
2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című 
táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Gyermekekért Plusz Alapítvánnyal kösse meg a támogatási 
szerzősét.  
Határidő: 2017. november 22. 

        Felelős: Képviselő-testület 
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Az együttműködési megállapodás 2017. november 27-én megköttetett. A szervezet által a 
támogatás felhasználásra került és az elszámolást határidőben benyújtották. (Ügyintéző: 
Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető, ügyiratszám: LMKOH/205/45/2017.) 
 
163/2017. (XI.22.) ÖH. 
Ortofotók megrendelése 

 
Határozat 

1)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Földmérési és Távérzékelési Intézettől a földutak jogi és természetbeli eltérésének 
megállapításához ortofotókat rendel meg. 

2)  A fenti munkálatok elvégzésére a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) 
önkormányzati rendelet 7. mellékletében szereplő 10. Közutak, hidak, alagutak 
üzemeltetése, fenntartása sor „D. Dologi kiadások” oszlopa terhére biztosít 
fedezetet maximum 500.000 forint összegig. 

3)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1) 
pontjában foglalt feladatokkal kapcsolatban egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a feladat elvégzéséhez kapcsolódó valamennyi intézkedést 
megtegye. 
Határidő: 2017. november 22. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
Az ortofotók megrendelése megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető, 
ügyiratszám: LMKOH/205/45/2017.) 
 
164/2017. (XI.22.) ÖH. 
Lajosmizsei 2517/9 és a 2517/10 hrsz-ú ingatlanok telekcsoport újraosztásával 
kapcsolatos döntések meghozatala  

 
Határozat 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
hozzájárul az előterjesztés 2. mellékletét képező 37/2017. munkaszámú változási 
vázrajz szerinti telekalakításhoz, mely összhangban van a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 
2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendeletével. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert az előterjesztés 2. mellékletét képező 37/2017. munkaszámú 
változási vázrajz aláírására, továbbá a jelen határozat végrehajtása érdekében 
szükséges további intézkedések, valamint nyilatkozatok - különös tekintettel a 
telekalakítást engedélyező határozatban biztosított fellebbezési jogról lemondásra 
vonatkozó nyilatkozat - megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. november 22. 
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165/2017. (XI.22.) ÖH. 
Lajosmizsei 2517/9 és a 2517/10 hrsz-ú ingatlanok telekalakításával kialakuló 2517/29 
hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala  

 
Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert arra, hogy a 2517/9 és a 2517/10 hrsz-ú ingatlanok 
előterjesztés mellékletét képező 37/2017. munkaszámú változási vázrajz szerinti 
telekalakítása során kialakuló 2517/29 hrsz-ú, 52 m2 nagyságú, kivett közút 
megnevezésű ingatlan térítésmentes, anyagi ellenszolgáltatás nélkül Lajosmizse 
Város Önkormányzata részére történő átadására vonatkozó, ajándékozással vegyes 
telekalakításra irányuló szerződést a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelete 4.§ (1) bekezdésében 16. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján 
aláírja, és a tárgyi szerződés ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges egyéb 
intézkedéseket megtegye.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. november 22. 

 
A határozatok kérelmező / ajándékozó fél által meghatalmazott ügyvéd részére átadva: 
2017.11.28. napja. Szerződés, valamint változási vázrajz aláírásának napja: 2017.11.28. 
Tulajdonjog bejegyzésének napja: 2017.12.08. (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea irodavezető, 
ügyiratszám: LMKOH/6493/4/2017.) 
 
166/2017. (XI.22.) ÖH. 
„Lajosmizse – 2018” című pályázati felhívás kiírása 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város XXV. 

évfordulójával kapcsolatban a település részére kiírandó pályázat részletes pályázati 
felhívását és a javasolt díjazást az előterjesztés 3. melléklete szerint elfogadja az 
alábbi kiegészítéssel: A pályaműveket értékelő zsűri az Önkormányzati Bizottság 
és a Művelődési Ház igazgatója, amelynek tagjai javaslatot tesznek a díjak 
odaítélésére.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
2018. évi költségvetés előkészítésénél a határozat 1) pontjában meghatározott 
díjazások költségeit tervezze be. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. november 22. 

 
167/2017. (XI.22.) ÖH. 
„LAJOSMIZSE - 2018” KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város XXV. 

évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő „LAJOSMIZSE - 2018” 
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR felhívását az előterjesztés 4. melléklete szerint 
elfogadja. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. november 22. 
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A felhívás a 2018. január – februári HÍRLAP-ban kihirdetésre került. A rendezvény 
szervezését Józsáné dr. Kiss Irén és Borbély Ella vállalta. A szervezés jelenleg is folyamatban 
van. (Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, ügyiratszám: LMKOH/73/13/2017.) 
 
168/2017. (XI.22.) NORMATÍV határozata                                                                                                                                                     
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve 
 
Továbbítva az intézményvezetőknek, a Hivatal iroda és csoportvezetőinek 2017. november 27. 
napján (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens, ügyiratszám: 
LMKOH/6470/1/2017.) 
 
169/2017. (XI.22.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló lajosmizsei, 2249 
hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármester a lajosmizsei 2249 hrsz-ú, kivett kultúrház megnevezésű, 
52956/1999.09.10. bejegyző határozat alapján városi kulturális központ, 2193 m2 
területű ingatlan (cím: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.) 1/1 tulajdoni hányadára 
vonatkozó, Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Művelődési Háza 
és Könyvtára között megkötendő vagyonkezelési szerződést a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. 
(IV. 27.) önkormányzati rendelete 16/B. § (2) bekezdése alapján aláírja, és 
felhatalmazza arra, hogy a vagyonkezelési jog ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. november 22. 

 
A vagyonkezelési szerződés aláírásának napja: 2017.12.28. Földhivatalba benyújtás napja: 
2018.01.16. (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea irodavezető, ügyiratszám: LMKOH/135/11/2017.) 
 
170/2017. (XI.22.) ÖH. 
Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek M8 autópályát érintő módosításának 
előkészítése 

 Határozat 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a város 

településrendezési eszközei M8 autópálya nyomvonala miatti módosítását a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 16. § (1) bekezdés b) 
pontjának megfelelően megindítja. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti 
Infrastruktúrafejlesztő Zrt.-vel (a továbbiakban: NIF Zrt.), mint Költségviselővel 
együttműködve megrendeli a NIF Zrt. által adatszolgáltatásként rendelkezésre 
bocsátott M8 jelű gyorsforgalmi út módosított nyomvonalának rendezési tervi 
eszközökön való átvezetését a legkedvezőbb tervezési ajánlatot adó Építészműhely Kft. 
tervező cégtől. 
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3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztés 1. melléklete szerinti szerződés megkötésére és 
aláírására. 

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 2018. január 1. napján 
hatályba lépő -a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 
Kormányrendelet) 28/A. § (2) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozik arról, hogy az 
átvett adatbázisokat és az adatokat kizárólag a Kormányrendelet 28/A. § (2) bekezdés 
a) pontja szerinti döntésben meghatározott dokumentumok elkészítéséhez használja 
fel azzal, hogy jelen nyilatkozat 2018. január 1. napján lép hatályba.  

5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a jelen határozat 4. pontja szerinti nyilatkozat aláírására, és jelen 
határozat végrehajtása érdekében szükséges további intézkedések megtételére, azzal, 
hogy jelen határozati pont 2018. január 1. napján lép hatályba. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. november 22. 

 
Tervezői ajánlatok és a képviselő-testületi döntésről tájékoztatás a NIF részére meg lett 
küldve, az elfogadásra javasolt árajánlat alapján kötendő háromoldalú szerződéshez való 
jóváhagyásra vár. (Ügyintéző: Kovács Gábor települési főépítész, ügyiratszám: 
LMKOH/407/4/2017.) 
 
171/2017. (XI.22.) ÖH. 
Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2018. 
évi belső ellenőrzési tervét, amely jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi. 
Felelős: Képviselő-testület, jegyző. 
Határidő: 2017. november 22. 
 
A határozat kivonat az ügyiratban elhelyezve. (Ügyintéző: dr. Balogh László jegyző, 
ügyiratszám: LMKOH/6617/2/2017.) 
 
172/2017. (XI.22.) ÖH. 
Támogatás kérése a Hátrányos Helyzetű  
Tanulók Arany János Tehetséggondozó  
Programban való részvételhez 

  
Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Békefalvi Boglárka 
Eleonóra részvételét a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programban, mivel ez Lajosmizse Város Önkormányzatára semmilyen pénzügyi 
kötelezettséggel nem jár sem a pályázat benyújtásakor, sem a pályázat elnyerése esetén. 

   Felelős: Képviselő-testület 
   Határidő: 2017. november 22. 
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A támogatásra vonatkozó döntés megküldésre került a Ladánybene Bene Vitéz Általános 
Iskola, mint az általános iskolai tanulmányokat biztosító intézmény részére. (Ügyintéző: 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens, ügyiratszám: LMKOH/6612/2/2017.) 
 
173/2017. (XI.22.) ÖH. 
A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lajosmizsei 
Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót.   

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. november 22. 

 
Intézkedést nem igényel. (Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, Rostásné Rapcsák 
Renáta intézményi referens, ügyiratszám: LMKOH/81/11/2017.) 
 
174/2017. (XI.22.) ÖH. 
Polgármester 2017. évi jutalma 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Bizottság 
javaslatára Basky András polgármester jutalmát a város fejlődése, fejlesztése érdekében 
végzett munkája elismeréseként 2017. évre kéthavi illetményének megfelelő összegben, azaz 
1.396.000.- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. november 22. 
 
A határozat kivonatból egy példányt kapott a polgármester és egy példányt a számfejtés 
érdekében a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája. A jutalom 
számfejtése megtörtént. (Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska aljegyző, ügyiratszám: 
LMKOH/6499/1/2017.) 
 
175/2017. (XI.22.) ÖH. 
A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat  2017. évi tevékenységéről 

 
Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi tevékenységéről 
(fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2018. évi elképzelésekről.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. november 22. 
 

A határozatot a közmeghallgatáson hozta a Képviselő-testület , végrehajtást nem igényel. 
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2017. december 14. 
 
176/2017. (XII.14.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának határozata a Településképi Arculati Kézikönyv 
elfogadásáról 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. 
mellékletét képező Településképi Arculati Kézikönyvet. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. december 14. 
 
Hatályos január 1-től. A nyomtatott formájú megjelenéshez árajánlat kérése megtörtént. 
(Ügyintéző: Kovács Gábor települési főépítész, ügyiratszám: LMKOH/5015/19/2017.) 
 
177/2017. (XII.14.) ÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása 

 
Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 203.502 Ft-ot nyújt 
a településen végzett konténeres hulladékszállítás mérésjegyzék alapján keletkezett 
többletköltségeinek támogatására. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti támogatást a 
2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című 
táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 
kösse meg a támogatási szerződést.  
Határidő: 2017.december 14. 

        Felelős: Képviselő-testület 
 
Az együttműködési megállapodás 2017. december 15- én megköttetett. A szervezet által a 
támogatás felhasználásra került és az elszámolást határidőben benyújtották. (Ügyintéző: 
Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető, ügyiratszám: LMKOH/205/49/2017.) 
 
178/2017. (XII.14.) ÖH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatást végző közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyrészről tudomásul veszi, 

hogy a 159/2017. (XI.15.) önkormányzati határozatban foglalt ajánlattételi határidőig 
(2017. november 30-ig) a megismételt eljárásban sem érkezett be ajánlat a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
végzésére, másrészt, hogy a polgármester a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól 
szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással kezdeményezte a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságnál a közérdekű kijelölési eljárás lefolytatását.  
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2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében valamennyi intézkedést 
megtegyen, a szükséges nyilatkozatokat megadja, a kijelölt közszolgáltatóval a 
szerződést megkösse, stb.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. december 14. 

 
2017. december 04-én LMKOH/152/33/2017. sz. levélben kezdeményezte a polgármester a 
közérdekű kijelölési eljárás lefolytatását. Tájékoztatást adtunk a Katasztrófavédelemnek a 
378/2015.(XII.8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a település 
közműcsatlakozással nem rendelkező ingatlanjairól és az érintett lakosságszámról. 2017. 
december 12-én egyeztető tárgyalást tűzött ki a Katasztrófavédelem, melynek helyszíne a 
Hivatal volt. Az egyeztető tárgyalás után a Faragó Környezetvédelmi Kft. módosított 
kalkulációs sémát küldött. A BKM Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/6436-14/2017. sz. 
határozatával Lajosmizse településén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ideiglenes begyűjtési ellátására a Faragó Környezetvédelmi Kft-t jelölte ki. A kijelölést 
követően önkormányzatunk a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015.(XII.8.) Korm. rendelet 4. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak eleget téve közszolgáltatási szerződést kötött a Faragó 
Környezetvédelmi Kft-val, a szerződés 2018. január 8-án aláírásra került. (Ügyintéző: 
Kasnyikné Földházi Tünde vezető tanácsos, ügyiratszám: LMKOH/152/35/2017.) 
 
179/2017. (XII.14.) ÖH. 
A Lajosmizse Városban háziorvosi, házi gyermekorvosi praxissal érintett orvosok 
kérelme ügyeleti díj módosítására  
 

Határozat 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ügyeleti ellátást biztosító 
háziorvosok részére fizetendő ügyeleti díjat 2018. január 1-jétől az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
- hétközi ügyelet (hétfő-csütörtök) bruttó díja: 2700 Ft/óra,  
- hétközi ügyelet (péntek) bruttó díja: 3000 Ft/óra, 
- heti pihenőnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon végzett ügyelet bruttó díja: 3340 

Ft/óra 
- kiemelt ünnepnapokon (Húsvét, Pünkösd, Karácsonyi ünnepek, Szilveszter, Újév) 

végzett ügyelet bruttó díja: 4800 Ft/óra 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 183/2006. (XI.22.) határozatának 1. pontját 
hatályon kívül helyezi, azzal, hogy a személyes közreműködői szerződés évenkénti 
infláció mértékével történő óradíj emelés mértékét megtartja, első alkalommal 2019. 
01.01. napjától alkalmazza.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. december 14. 

 
Megküldve intézkedésre EGYSZI-nek 2017. december 18-án. Megküldve orvosoknak 2017. 
december 18-án. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens, ügyiratszám: 
LMKOH/6577/3/2017.) 
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180/2017. (XII.14.) ÖH. 
Lajosmizsei 0395/74 és a 0395/72 hrsz-ú ingatlanokon létesített út térítésmentes átvétele  

 
Határozat 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
lajosmizsei 0395/74 és a 0395/72 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a 
"LAJOSMIZSEI FOLPLAST" Kft. (székhely: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 36.; 
cégjegyzékszám: 03-09-104043; adószám: 11375780-2-03) beruházásában nettó 
18.415.362 forint értékben megvalósult útfelépítményt 2017. december 15. 
napjával közcélú felajánlás jogcímén, ingyenesen tulajdonába veszi.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert a jelen határozat 1) pontjában foglalt tulajdonjog átruházási 
szerződés aláírására, és a tulajdonjog megszerzése érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. december 14. 

 
A vagyon átadása, valamint az arra vonatkozó szerződés megkötése 2017. december 15. 
napján megtörtént. (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea irodavezető, ügyiratszám: 
LMKOH/6935/4/2017.) 
 
181/2017. (XII.14.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára    
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
1)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 

Művelődési Háza és Könyvtára – a határozat részét képező –módosító okiratát 
jóváhagyja.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar 
Államkincstár felé megtegye. 

 
Okirat száma: MUVHAZ/9/2017. 

Módosító okirat 

 A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő- testülete által 2017. július 05. napján kiadott 
MUVHAZ/8/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján –  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2017. (……...) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 4.3.2. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 „A könyv, prospektus és hasonló nyomtatott termék kiadásával összefüggő 
feladatok ellátása.” 

 
2. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat a következő 10.  sorral egészül ki, a 

további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával.   
 „ 
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10 083020 Könyvkiadás 
„ 

 
Jelen módosító okiratot 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, 2017…………………………….. 

P.H. 

Basky András 
polgármester 

Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester 
Határidő: 2017. december 14. 
 
Bejegyzés megtörtént. Intézményekbe kiküldve és pénzügyi vezetőnek is elküldve. Papír 
alapon 2018. január 2. napján. MÁK részére megküldve 2017. december 18. napján. 
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens, ügyiratszám: 
LMKOH/86/11/2017.) 
 
182/2017. (XII.14.) ÖH. 
Fenntartói nyilatkozat Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára könyvtári 
tevékenységéről 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

előterjesztés melléklete szerinti nyilatkozatot.   
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a nyilatkozat aláírására és kiadására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. december 14. 

 
A nyilatkozat 2017. december 14-én aláírásra került és megküldésre Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára részére a határozat-kivonattal együtt. (Ügyintéző: Rostásné 
Rapcsák Renáta intézményi referens, ügyiratszám: LMKOH/5523/5/2017.) 
 
183/2017. (XII.14.) ÖH. 
Lajosmizse Város 2018. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása 

 
Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 2018. évi 
kulturális rendezvénynaptárát az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően 
elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. december 14. 

 
A 183/2017. (XII.14.) ÖH 2018.01.08. napján átadásra került a Művelődési Ház részére. 
(Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, ügyiratszám: LMKOH/73/15/2017.) 
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184/2017. (XII.14.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2018. évi munkatervének jóváhagyása 
 

Határozat 
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára 2018. évi munkatervét. 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2017. december 14. 
 
A 184/2017. (XII.14.) ÖH 2018.01.08. napján átadásra került a Művelődési Ház részére. 
(Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, ügyiratszám: LMKOH/72/17/2017.) 
 
185/2017. (XII.14.) ÖH. 
ASP rendszerhez való csatlakozással összefüggő szolgáltatási szerződés megkötése  
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert és a jegyzőt Lajosmizse Város Önkormányzatának az önkormányzati 
ASP rendszerhez 2018. január 1-jétől történő csatlakozáshoz kapcsolódó szolgáltatási 
szerződés megkötésére a Magyar Államkincstárral az önkormányzati ASP rendszer 
elemeire kiterjedően, illetve a szakrendszerek tekintetében az alábbiak igénybevételére:  

a) iratkezelő rendszer,  
b) önkormányzati települési portál rendszer, 
c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer,  
d) gazdálkodási rendszer,  
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,  
f) önkormányzati adórendszer,  
g) ipar- és kereskedelmi rendszer,  
h) hagyatéki leltár rendszer.  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a csatlakozáshoz 
kapcsolódó minden további szükséges intézkedés megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. december 14. 

 
A szerződések 2017.12.19-én megkötésre kerültek. A csatlakozás 2018.01.01-étől a MÁK által 
küldött ütemezések szerint folyamatosan történik. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla pénzügyi 
vezető, ügyiratszám: LMKOH/6204/26/2017.) 
 
186/2017. (XII.14.) ÖH. 
A Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának 1. sz. módosítása 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Tisza Közi Térségi 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról 
szóló Társulási Megállapodás 1. sz. módosítását jelen előterjesztés mellékletét képező 
tartalommal elfogadja.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Társulási Megállapodás 1. sz. módosításának aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. december 14. 
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A Társuláshoz történő csatlakozási szándékról döntött Újszilvás Község Önkormányzata, 
Gyömrő Város Önkormányzata, Pánd Község Önkormányzata és Farmos Község 
Önkormányzata. A Társulási Tanács kezdeményezte, hogy a képviselő-testület a Társulás 
bővítéséről döntsön és fogadja el a Társulási Megállapodás 1. sz. módosítását. A határozat 
2017.12.19-én megküldésre került Dr. Orbán Csaba részére. A DTKH Társulási 
Megállapodásának 1. sz. módosítása az elfogadott dokumentum szerint 2018.02.01-el 
hatályos, ezen időponttal kívánják a taglétszám bővülését bejegyeztetni a MÁK-kal. 
(Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde vezető tanácsos, ügyiratszám: LMKOH/118/65/2017.) 
 
187/2017. (XII.14.) ÖH. 
Külterületi utak karbantartásával kapcsolatos további döntések  
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 153/2017. (X.26.) 

határozatának 4.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert, hogy az alábbi dűlőutak esetében a dűlőutak melletti, az utak 
űrszelvényébe belógó növényzet (fák, bokrok, cserjék) karbantartásával kapcsolatos 
valamennyi intézkedést (szükséges ajánlatok bekérése, tulajdonosokkal való 
egyeztetés, jogi határok kimérettetése, vállalkozási szerződések megkötése, stb.) 
megtegyen, maximum 4 millió forint összeghatárig. 
a) Szarkási dűlő a régi 5-ös úttól a Vacsi határig 
b) Nagy András dűlő (Kőrösi út) 
c) Vadászház dűlő (Alsólajos) 
d) Csikó dűlő (Alsólajos)” 

2)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Basky András 
polgármestert, hogy a karbantartási munkák aktuális állásáról folyamatosan 
tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 Határidő: 2017. december 14. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A jogi határok kimérése a Kőrösi úton megtörtént. A többi dűlő kimérése folyamatban van. 
(Ügyintéző: Szilágyi Ödön irodavezető, ügyiratszám: LMKOH/5939/5/2017.) 
 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
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Határozat-tervezet 

 
……../2018. (…..) ÖH. 
A 2017. január 01-től 2017. december 31-ig tartó időszakban 
a Képviselő-testület által meghozott és 2017. december 31-ig 
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló  
jelentés elfogadása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését – a 
2017. január 01-től 2017. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 
meghozott és 2017. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - 
elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 08. 

 
Lajosmizse, 2018. február 21. 
 
 

dr. Balogh László  
jegyző sk. 


