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ELŐTERJESZTÉS 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. február 19-i ülésére 
 
Tárgy: Beszámoló a 2014. augusztus 01-től 2014. december 31-ig tartó időszakban a 

Képviselő-testület által meghozott és 2014. december 31-ig lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról 

 
Ikt. sz.: LMKOH/1657/1/2015.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 26. § 
(5) bekezdése értelmében „A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a Képviselő-
testületnek a jegyző évente két alkalommal beszámol.” 
 
Az SZMSZ 13. § (2)-(3) bekezdése értelmében: 
„(2) A jelentés vagy beszámoló önkormányzati hatáskör gyakorlásáról, a Képviselő-testület 
valamely határozatának, rendeletének végrehajtásáról, az interpellációk kivizsgálásáról, 
valamely megtett intézkedésről, a Képviselő-testület vagy valamely szerv tevékenységéről 
tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
(3) A jelentés vagy beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület egyszerű többséggel 
határozatot hoz.” 
 
A beszámoló elkészítése során az érintett időszakra vonatkozóan azon határozatokat vettem 
figyelembe, melyek esetében a döntéshozó a polgármester részére olyan kötelezettséget 
határozott meg, mellyel pl. szerződéskötésre, megállapodás aláírására vagy valamilyen eljárás 
lefolytatására kötelezte a polgármestert.  Az egymáshoz szorosan kapcsolódó határozatokról 
együtt, az elsőként felmerült döntéshozatalhoz kapcsolódóan számolok be.   
 
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testület tagjait: 
 
2014. augusztus 
 
80/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésére irányuló megállapodás megkötése a Bácsvíz Zrt-vel 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megállapodik a 
Bácsvíz Zrt-vel - az előterjesztés melléklete szerint - arról, hogy a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/B. § (3)–(7) bekezdése, valamint a 87/A. § (2) bekezdése 
alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé teljesítendő 
adatszolgáltatási kötelezettségnek a Bácsvíz Zrt., mint víziközmű-szolgáltató tesz eleget és 
felhatalmazta Basky András polgármestert a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 61/B. § (3)–(7) bekezdésében, valamint a 87/A. § (2) bekezdésében foglalt 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére irányuló megállapodás aláírására.   
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő adatszolgáltatásra 
vonatkozó megállapodás aláírása a Bácsvíz-Zrt. részéről 2014. augusztus 26. napján, és az 
Önkormányzat részéről 2014. augusztus 18. napján történt meg. A tárgyi megállapodás 
alapján a Bácsvíz Zrt., mint víziközmű-szolgáltató tesz eleget a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/B. § (3)–(7) bekezdése, valamint a 87/A. § (2) bekezdése 
alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé teljesítendő 
adatszolgáltatási kötelezettségnek.  
 
 
81/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Hozzájárulás pályázat benyújtásához 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatta, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete pályázatot nyújtson be a Környezet és 
Energia Operatív Program keretén belül a KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számú, 
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázat kiírásra. 
A megvalósítás helyszínéül a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 6050 
Lajosmizse, 700-as helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő épület egysége érintett. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete vezetőjét a pályázattal kapcsolatos 
összes dokumentum előkészítésére, aláírására, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén 
a Támogatási Szerződés megkötésére. 
 
A pályázat benyújtása megtörtént. 2015. január 7-én érkezett meg a támogató szervezet 
tájékoztatása arról, hogy támogatásra érdemesnek ítélte meg a benyújtott pályázatot, melynek 
eredményeképpen 43.323.628.- Ft támogatást nyert az önkormányzat. A támogatási szerződés 
megkötése folyamatban van. 
 
82/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Pályázat előkészítésére vonatkozó 
irányvonalak meghatározása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt 
be a KEOP-2014-4.10.0/F azonosító számú pályázati kiírás alapján a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u. 6.) 
valamint ha a pályázat lehetővé teszi a Rákóczi úti telephelye (6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 
26.)  vonatkozásában is épületenergetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázati kiírásra 
egyúttal felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához kapcsolódó valamennyi 
intézkedés megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására. 

 
A pályázat benyújtása 2014. szeptember 30-án megtörtént, a pályázat elbírálása folyamatban 
van, az elbírálás végső határidejéről nincs információnk.    
 
84/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Lajosmizse város településrendezési tervének 2014. évi módosítása 2555/4 és 2556/6 
hrsz-ú utak környezetének korrekciójáról településfejlesztési döntés 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Lajosmizse 
Város településrendezési tervének 2014. évi módosítását az előterjesztés 2. melléklete 
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szerinti, 21. sorszámú tétellel kiegészítve dolgoztatja ki és felhatalmazza a polgármestert az 1. 
ponttal kiegészített módosításnak megfelelő tervezési szerződés megkötésére és aláírására. 

 
A tervezési szerződés megkötésére és aláírására 2014. augusztus 25-én sor került.  

 
 
85/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Sportcsarnok elnevezése 
108/2014. (IX. 25.) ÖH. 
Sportcsarnok elnevezése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött 2014. augusztusban, 
hogy a sportcsarnokot Polyák Imréről kívánja elnevezni és felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a sportcsarnok elnevezési eljárásával kapcsolatosan valamennyi szükséges előzetes 
intézkedést megtegye, majd ezt követően terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
A polgármester ezen kötelezettségének eleget tett és a 2014. szeptember 25-i ülésre 
beterjesztette a napirendet a testület elé, melynek során a Képviselő-testület meghozta 
108/2014. (IX. 25.) határozatát, melyben úgy döntött, hogy:  
 

 a sportcsarnok nevét a következők szerint kívánja meghatározni: „Polyák Imre 
Sportcsarnok” 

 a Sportcsarnok Északi/Nyugati homlokzatán feltünteti a „Polyák Imre Sportcsarnok” 
elnevezést.  

 felhatalmazta a Polgármestert, hogy a névadó ünnepség időpontjára a Sportcsarnok 
Északi/Nyugati homlokzatán feltüntetésre kerüljön a „Polyák Imre Sportcsarnok” 
elnevezés. 

 felhatalmazta a Polgármestert, hogy a névadó ünnepség időpontjára a Sportcsarnok 
Északi/Nyugati/Bejárati oldalán Emléktábla kerüljön elhelyezésre az Olimpiai Bajnok 
tiszteletére 

A névadó ünnepség időpontjára a Sportcsarnok Északi/Nyugati homlokzatán feltüntetésre 
került a „Polyák Imre Sportcsarnok” elnevezés, valamint a Sportcsarnok 
Északi/Nyugati/Bejárati oldalán Emléktábla került elhelyezésre az Olimpiai Bajnok 
tiszteletére. 

 
 

86/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Volt Tűzoltószertár (Attila u. 2.)  
épületének megszüntetése   
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a polgármestert, hogy az 
Attila u. 2. szám alatti ingatlan funkciójának áthelyezése céljából folytasson egyeztető 
tárgyalást a Tűzoltósággal a Használati megállapodás olyan tartalmú módosításáról, mely 
lehetővé teszi a Mizsei utcai telekhatáron lévő, a nagykaputól balra eső épület és a mögötte 
lévő udvarrész visszaadását az Önkormányzat részére.   
 
Az egyeztető tárgyalás megtörtént, melynek eredménye, hogy a Tűzoltóság az átadandó épület 
ellenében egy 18*17 m-es új épület megépítését kéri. Ennek becsült költségvetési vonzata kb. 
25-30 MFt. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola infrastruktúrájának 
fejlesztése tárgyában folytatott tárgyaláshoz kapcsolódóan felmerült annak lehetősége, hogy 
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az új épület megépítéséig a „Gépállomási iskola” adhatna helyet a parkfenntartás részére. 
Tekintettel erre a felmerült lehetőségre, további egyeztetések szükségesek, melyek 
eredményéről a polgármester az egyeztetések lefolytatását követően beszámol a Képviselő-
testület felé. 
 
 
87/2014. (VIII. 14.) ÖH., 88/2014. (VIII. 14.) ÖH., 112/2014. (IX. 25.) ÖH. 
 
87/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Döntés gépjármű beszerzéséről 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egy Ford Transit Custom Tourneo 
Trend LWB (1.3) 300, 2.2L TDCI (155 Le) M6 típusú mikrobusz beszerzéséről döntött. 
A Hovány Kft. előterjesztés mellékletében szereplő árajánlata mellé további árajánlatokat 
kellett bekérni, és a legkedvezőbb ajánlattevővel lehetett a szerződést megkötni. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete vezetőjét a mikrobusz beszerzésével 
kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
 
A határozat végrehajtása érdekében megtörtént az újabb árajánlatok bekérése, majd a 
legjobb ajánlattevő Hovány Kft.- vel a szerződés megkötése megtörtént 2014. novemberben. 
 
88/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Döntés meglévő mikrobuszok értékesítéséről 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítésre kijelölte a KEW-437 
valamint a HRT-590 forgalmi rendszámú Ford Transit mikrobuszokat az előterjesztés 4. 
mellékletében szereplő árverési hirdetménynek megfelelően. Az értékesítésre az 
önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet előírásai voltak az 
irányadóak. 
 
Első körben az árverés érdeklődő hiánya miatt eredménytelen volt, majd szeptemberben ismét 
kiírásra került az árverés a 112/2014. (IX.25.) határozattal. 
 
112/2014. (IX. 25.) ÖH. 
Döntés meglévő mikrobuszok értékesítéséről 

 
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

a.) értékesítésre kijelölte a KEW-437 forgalmi rendszámú Ford Transit mikrobuszt az 
előterjesztés mellékletében szereplő árverési hirdetménynek megfelelően. Az 
értékesítésre az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet előírásai az irányadóak. 

b.) felkérte a polgármestert a HRT-590 forgalmi rendszámú Ford Transit mikrobusz 
értékesítésére. Az értékesítésre az a.) pontban foglalt jogszabály előírásai az 
irányadóak. 

 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a 
polgármestert, hogy az 1.) pontban kijelölt bármelyik mikrobusz eredménytelen 
értékesítése esetén járjon el a Hovány Kft-nél az árverésen nem értékesített mikrobusz 
beszámítása ügyében az új mikrobusz beszerzéséhez kapcsolódóan. 
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Az árverés eredményes volt, mindkét gépjármű 1.250.000.- Ft-ért került értékesítésre és az így 
befolyt 2.500.000.- Ft bevétel a 2014. novemberben beszerzésre került Ford Transit Custom 
Tourneo Trend LWB típusú mikrobusz vételárának kiegyenlítéséhez került felhasználásra. 
   
 
93/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Részvétel a „Lajosmizsei vasútvonal megnyitásának 125. évfordulója”  
alkalmából rendezett ünnepségen  

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánította azon szándékát, 
hogy részt kíván venni a lajosmizsei vasút 125. éves évfordulója alkalmából megrendezésre 
kerülő ünnepségen és felhatalmazta a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lajosmizsei vasút 125. éves 
évfordulója ünnepségsorozat megrendezésével kapcsolatos költségek fedezetét – 300.000.- 
forintot– a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 6) önkormányzati rendelet 2. § (2) 
bekezdés b.) pontja bc.) alpontjában szereplő általános tartalék keret terhére biztosította.  
 
A lajosmizsei vasút 125. éves évfordulójához kapcsolódó ünnepség megrendezésére 2014. 
szeptember 28-án sor került, melyhez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés aláírása a dr. 
Széky Endre Pestszentimre Történeti Társasággal 2014. augusztus 18-án megtörtént. A 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája a határozatban foglalt összeget 
átutalta a kedvezményezett részére, mely összeggel a kedvezményezett határidőben elszámolt. 
  
 
94/2014. (VIII. 14.) ÖH. 
Környezetvédelmi Díjra beérkezett pályázatok 
elbírálása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság javaslatának figyelembe vételével Czigány Csabáné és Hegedűs Éva 
által benyújtott pályázatot „Virágos Lajosmizséért” Környezetvédelmi Díjra érdemesnek ítélte 
meg. 
 
A díjak átadás a 2014. augusztus 20-i ünnepség keretében megtörtént. 

 
 
2014. szeptember 
 
 
96/2014. (IX. 15.) ÖH. 
Vízgazdálkodási művek felajánlása üzemeltetésre és fenntartásra 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlotta üzemeltetésre és 
fenntartásra az önkormányzati tulajdonban lévő, az előterjesztés mellékletét képező 
„Munkalap1” nyilvántartás szerinti vízgazdálkodási létesítményeket az Alsó-Duna-völgyi 
Vízügyi Igazgatóság részére.  

 
A határozatot megküldtük az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság részére 2014. szeptember 
16-án, azonban az Igazgatóság a felajánlott létesítményeket nem vette át, melyet a 2014. 
októberben megküldött levelében jelzett. 



 7

105/2014. (IX. 25.) ÖH. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

 
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak 

megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozik a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához. 

 
 Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx  internet címen elérhető EPER-
Bursa rendszerben rögzíti.  

 Az Önkormányzat megbízta a polgármestert, hogy a csatlakozásról, valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot legkésőbb 2014. október 1. 
napjáig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. 

 
A határozatban foglaltak szerint a nyilatkozat a megadott határidőig az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére megküldésre került. A Bursa Hungarica pályázat lefolytatása 
megtörtént, a pályázatok és a pályázat eredménye rögzítésre került az EPER-Bursa 
rendszerben.  A kiírt pályázat eredményeképpen az Önkormányzati Bizottság elbírálása 
alapján 2 fő pályázó részesült támogatásban.   
 
106/2014. (IX. 25.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatala 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Lajosmizséért 
Közalapítvány változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. 
és 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy a mellékletekben Herceg József 
nevét javítani kell, a 2. melléklet címéből kihúzásra kerül a „a törlésre kerülő elemek 
áthúzottan” szövegrész, továbbá a módosított alapító okirat 2014. szeptember 26. napján lép 
hatályba.  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta Basky András 
polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, 
továbbá felkéri a módosítás átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása 2014. szeptember 25. 
napján megtörtént, majd ezt követően a Kecskeméti Törvényszék a Pk.61.117/1995/32. számú 
végzésével döntött a Közalapítvány adatainak változása, és közhasznú jogállás 
nyilvántartásba vételéről.  
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107/2014. (IX. 25.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása  

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés mellékletét 
képező - Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását az elhangzott javítással együtt elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a 
módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési 
Szabályzat aláírására.  
 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatának aláírása 2014. szeptember 25-én 
megtörtént. 

 
2014. november 
 
 
143/2014. (XI. 20.) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodás módosításának 
kezdeményezése  
165/2014. (XII. 12.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete között önkormányzati hivatali feladatok 
ellátására létrejött  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal –ezen belül is a Pénzügyi Iroda – létszámának 2 fővel való emelésére 
vonatkozó előterjesztést azzal, hogy az IGSZ létszáma változatlan marad. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a jegyzőt, hogy a soros 
Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a határozat 1) pontjának megfelelően a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását.  
 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 
módosítására irányuló előterjesztés a 2014. december 12-i testületi ülésre megtörtént és az 
önkormányzat meghozta  165/2014. (XII. 12.) önkormányzati határozatát a Közös 
Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosítása tárgyában. 
 
A módosított egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírása 2014. december 13-án 
megtörtént. 
 
144/2014. (XI. 20.) ÖH. 
Gépbeszerzés a parkfenntartás részére 
 

 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014 évi költségvetés 
terhére az alábbi gépek beszerzéséről döntött: 
1. Parkban, közterületeken levelek összegyűjtése, szállítása 

Gépigény:  1 db nagy teljesítményű lombszívó   
2 db nagy teljesítményű háti lombfúvó 
Összesen: 1.6 M Ft értékig. 
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2. Hó eltakarítás hatékonyságának növelése, üzembiztonságának javítása 
 Eszközigény: 1 db tolólap  
   1 db műtrágyaszóró 

Összesen: 0.4 M Ft értékig. 
3. Fűnyírási kapacitás növelése, üzembiztonság növelése 
 Eszközigény: 1 db fűnyíró traktor 1,5 M Ft értékig. 

 
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a 

polgármestert a gépbeszerzéshez szükséges valamennyi feladat elvégzésére, a 
szükséges aláírások megtételére. 

 
A határozatban foglalt eszközök közül az 1 db nagy teljesítményű lombszívó beszerzése 2014. 
decemberben, míg az 1 db műtrágyaszóró beszerzése 2015. januárban megtörtént. Az 
előterjesztés készítésének időpontjában várjuk az 1 db tolólap megérkezését. A többi eszköz 
beszerzése folyamatosan meg fog történni.  

 
151/2014. (XI. 20.) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés mellékletét 
képező - Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását 
elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, 
valamint az elfogadott módosításnak megfelelően az egységes szerkezetű társulási 
megállapodás elkészítésére és aláírására.   

A módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott módosításnak 
megfelelően az egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére és aláírására 2014. 
november 21-én sor került, majd ugyanezen a napon a változás bejelentés megküldése 
megtörtént a Magyar Államkincstár felé. 

 
 

152/2014. (XI. 20.) ÖH. 
Tájékoztatás Felsőlajos Község Önkormányzata –  
a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal  
további működtetése tárgyában hozott - döntéséről 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette Felsőlajos 
döntését, és jóváhagyta a Közös Önkormányzati Hivatal további működtetését és  
felhatalmazta a polgármestert, hogy a döntésről Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületét tájékoztassa.   
 
Lajosmizse és Felsőlajos települések döntéseiről a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
tájékoztatása 2014. november 21-én megtörtént.  
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153/2014. (XI. 20.) ÖH. 
Iskola-tó vázlattervének jóváhagyása 
164/2014. (XII. 12.) ÖH. 
Iskola-tó környezetének rendezése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta 153/2014. (XI. 20.) 
határozatával a Farkas Építésziroda Kft. által készített Iskola-tó vázlattervét, a tervet érintő 
elhangzott kiegészítésekkel együtt és felkérte a polgármestert, hogy a Mezőgazdasági 
Bizottság bevonásával az Iskola-tó partjára szállított föld minőségét vizsgáltassa meg, és 
amennyiben a föld a későbbiekben nem hasznosítható, az elszállításról gondoskodjon. 
 
A határozatban foglalt kötelezettségének a polgármester a 2014. decemberi ülésen eleget tett 
és a Képviselő-testület elé terjesztette az Iskola-tó partjával kapcsolatos előterjesztést, 
melyhez kapcsolódóan meghozta a 164/2014. (XII. 12.) határozatát, melyben:  

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatta az Iskola-tó 

környezetének füvesítését azzal, hogy a Képviselő-testület által a 2014. november 
20-i ülésen elfogadott vázlattervre figyelemmel a polgármester kérjen ajánlatot a 
füvesítés előtt 
 a tó körüli terep szintezésére, 
 az áramvételi és vízvételi lehetőség tervezésére, kialakítására,  
 30 cm magas termőréteggel történő befedésére / a füvesítendő területen/, 
 a tó körüli terület növény telepítésére. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a polgármestert, 

hogy a 1. pontban foglalt ajánlatokat a beérkezést követően terjessze a Képviselő-
testület soros ülése elé. 

 
A határozatban foglaltak végrehajtása megkezdődött, melynek első lépése az ajánlatkérés 
előtt a KEFAG Zrt-vel történő egyeztetés lebonyolítása a  határozat 1) pontjában foglaltak 
végrehajthatósága érdekében.  

 
154/2014. (XI. 20.) ÖH. 
A 149/2010. (X. 28.) önkormányzati határozat módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2010. (X. 28.) 
önkormányzati határozatban a Lajosmizsei Viziközmű-társulat részére vállalt 301.087.234.- 
forint összegű készfizető kezesség összegét a támogatási intenzitás növekedése miatt 
135.397.435.- forint összegre módosítja. 

 
A döntést követően aláírásra került a „Kölcsönszerződés Vizi közmű társulati hitelhez” 1. 
számú módosítása. 
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155/2014. (XI. 20.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata közötti együttműködési  
megállapodás felülvizsgálata 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztés 
melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési 
megállapodást és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. 
  
A megállapodás aláírása 2014. november 28-án megtörtént, majd a 2014. decemberi RNÖ 
ülésen valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. decemberi 
ülésén beépítésre került az önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatába az aláírt 
megállapodás.   

 
156/2014. (XI. 20.) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  
igazgatási szünet elrendelése 

 
       

 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkarendjében 2014. december 29-31. (hétfő - 
kedd - szerda) napokra, azaz 3 munkanapra igazgatási szünetet rendelt el. 

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

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

 
2014. december 11-én tájékoztatást kapott az elrendelt igazgatási szünetről a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatban álló 50 társszerv, közöttük a lajosmizsei 
intézmények is. Az igazgatási szünet hirdetése a honlapon, valamint a hivatal aulájában lévő 
hirdetőtáblán és a piaci hangosbemondón keresztül is megtörtént.  

 
 
2014. december 
 
 
163/2014. (XII. 12.) ÖH. 
Helyi védett platánfák kezelésének támogatása 
 
  

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a helyi 
jelentőségű védett platánfák kezelését el kell végezni, és a bekért árajánlatok közül 
elfogadja a BKC Partner für Forst und Umwelt cég ajánlatát, 7.200.000.- Ft + Áfa 
értékben. 
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a 
polgármestert az 1. pontban foglalt feladat elvégzéséhez szükséges szerződés 
megkötésére. 

 
Az árajánlatot benyújtó Garden Fasorfenntartó Kft és a BKC Partner für Forst und Umwelt 
cég az önkormányzat döntéséről 2014.  december 17-én megkapta az írásos tájékoztatást.  A 
szerződéskötésre a BKC Partner für Forst und Umwelt céggel 2015. január 14-én került sor, 
a tényleges munkavégzés 2015. február 16-án fog megkezdődni. Az aláírt szerződés  egy 
példányát megkapta a szerződő félen kívül a lajosmizsei Közös önkormányzati Hivatal 
Pénzügyi és Jegyzői Irodája is. 

 
 
166/2014. (XII. 12.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása   

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az előterjesztés mellékletét 
képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének előzetes egyetértése mellett elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a 
módosított egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. 
 
Az SZMSZ aláírására 2014. december 13-án került sor. 

 
 

169/2014. (XII. 12.) ÖH. 
Szőrös Zoltán lemondása 
összeférhetetlen tisztségek felmerülése miatt 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szőrös Zoltán - Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága nem képviselő bizottsági 
tagjának - lemondását összeférhetetlen tisztségek felmerülése miatt tudomásul vette, ezáltal 
bizottsági tagsága megszűnt. 
 
Szőrös Zoltán tájékoztatása az önkormányzat határozatáról 2014. december 16-án az 
I/9188/3/2014. ügyiratszámú tértivevényes levéllel megtörtént, továbbá a határozat kivonatot 
megküldtük a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére is. 
  
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé: 
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Határozat-tervezet 
 
……../2015. (…..)ÖH 
A 2014. augusztus 01-től 2014. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület 
által meghozott és 2014. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beszámolóját – a 
2014. augusztus 01-től 2014. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület 
által meghozott és 2014. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról  - elfogadja.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. február 19. 

 
 
Lajosmizse, 2015. január 27. 
 

dr. Balogh László sk. 
jegyző  

 


