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ELŐTERJESZTÉS 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. június 23-i ülésére 

 
Tárgy:  Beszámoló a 2021. január 01-től 2021. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-

testület által meghozott és 2021. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról 

Üsz.: LMKOH/7150-1/2022. 
  
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, mely kizárólag azokat a határozatokat 
tartalmazza, melynél határidő került megállapításra és amelyekben a döntéshozó a Képviselő-
testület volt.  
 
Azon határozatokról, melyekben a Képviselő-testület helyett a polgármester járt el, mint a 
veszélyhelyzet alatti döntéshozó  - figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazásáról szóló, 2021. június 15-én hatályba lépett 307/2021. (VI.5.) Korm. rendeletre - 
a polgármester számolt be a Képviselő-testületnek. Ennek időpontja a 2021.július 26-i 
rendkívüli ülés volt. Erre tekintettel a 2021. január 1. és  2021. június 14-e között hozott 
döntések nem képezik részét ezen előterjesztésnek. 
 
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 fenti időszak határozatainak végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-
testület tagjait. (Azon határozatok, amelyeknek csak a száma és tárgya van megjelölve 
részletesebb végrehajtást nem igényeltek, a teljesség okán tartalmazza az anyag az utalást a 
meghozott döntésre. ) 
 
78/2021. (VI.15.) ÖH. 
A VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú pályázati kiírásra pályázat előkészítése 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki 
térségekben -  „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati kiírásra az alábbi 
lehetséges útszakaszok felújítása vonatkozásában: 
a.) Kinizsi major melletti dűlő (Csikó bolt és a Kónya dűlő közötti útszakasz) 0343 

hrsz. 
b.) a Kónya dűlő a 0343 hrsz-ú úttól a meglévő szilárd burkolatú út végéig, 0320 hrsz.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 1) pontjában megjelölt lehetséges megvalósítási helyszínek 
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vonatkozásában a pályázat előkészítésére, ehhez kapcsolódóan a kiviteli tervek és a 
megvalósítási tanulmány elkészítésére valamennyi szükséges intézkedés megtételére, 
szerződések megkötésére. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 2.) pontjában 
rögzített feladatokra maximum bruttó 13.000.000 forintot biztosít az alábbiak szerint:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről 
szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2021. évi kiadásai táblázat 1.3. Dologi kiadások sora terhére 
3.000.000Ft-ot, a 10. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat Felhalmozási 
kiadások részletezése táblázat 2.12. sora terhére 10.000.000 Ft-ot. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2021. június 15 
 
A pályázat előkészítése megtörtént, a pályázat benyújtását a 2021. július 26-i ülésen tárgyalta 
a Képviselő-testület és a  97/2021. (VII.26.) határozat szerint a benyújtásról döntöttek.   
 
79/2021. (VI.15.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány 2020. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés 
meghozatala 

 

 
80/2021. (VI.15.) ÖH. 
Lajosmizse Város Polgármestere 2021. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 
 
81/2021. (VI.15.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás a Bükkszéki Ifjúsági Tábor  
üzemeltetéséhez 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Bükkszék, Arany J. u. 12. 
szám (109/3 hrsz.) alatt található ingatlan résztulajdonosa, tulajdonosi hozzájárulást ad ahhoz, 
hogy a tábort egy év határozott időtartamra a BÜKKSZÉK TERMÁLSTRAND Üzemeltető és 
Szolgáltató KFT. üzemeltesse.   
 Határidő: 2021. június 15. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A kérelmező értesítése a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról megtörtént a testületi ülést 
követően.  
 
82/2021. (VI.15.) ÖH. 
Polgármester részére Cafetéria juttatás megállapítása  

Határozat 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2021. évi 
cafetéria keretösszegét bruttó 250.000.- Ft-ban állapítja meg, mely tartalmazza a 
kifizetőt terhelő járulékokat is. 
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2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester részére a 
polgármestert megillető cafetéria-juttatásról szóló szabályzat  III. fejezet 2. pontja 
alapján év közben nyújtható cafetéria-juttatásként nettó 100.000- Ft-ot állapít meg.  
Felelős: Képviselő-testület, jegyző 

       Határidő: 2021. június 15.  
 
A határozatban foglalt cafeteria juttatások számfejtése a polgármester részére megtörtént. 
 
 
83/2021. (VI.17.) ÖH. 
Városközponti zöldfelületek kezelésével 
kapcsolatos szerződés megkötése 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zöld város projekt” 

keretében kialakított zöldfelületek (Városház tér, Iskola-tó környezte és a Piactér) 
kezelésének koordinálására megbízási szerződést köt 2021. szeptember 30-ig terjedő 
határozott időre Darabos Péter egyéni vállalkozóval (6060 Tiszakécske Móra F. u. 8.) az 
előterjesztés mellékletében meghatározott szerződés szerint, figyelemmel a vállalkozó 
árajánlatára. 

2.) A határozat 1.) pontjában foglalt szerződés ellenértéke 150.000.- forint + ÁFA/hó, 
melyre Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi 
költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse 
Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai tábla 1.3. Dologi kiadások sora biztosítja a 
fedezetet. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. június 17. 
 
A szerződés aláírása megtörtént.  
 
84/2021. (VI.24.) ÖH. 
IGSZ létszámának megemelése 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel a Felsőlajoson 
épülő bölcsőde tálalókonyhai feladataira – az IGSZ létszámát 2021. szeptember 1-től 
1,75 fővel megemeli. 

 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2021. június 24. 
 
A létszámemelés rögzítése a költségvetési rendeletben valamint az intézmény SZMSZ-ében  
megtörtént.  
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85/2021. (VI.24.) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés 1. 

mellékletét képező - Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának 
módosítását elfogadja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott 
módosításnak megfelelően az egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére 
és aláírására.   
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2021. június 24. 

 
Az egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítése és aláírása megtörtént. A módosítás 
a Felsőlajoson megépült óvodai tagintézmény bölcsődei intézményegységének megépítésével és 
működési eljárásának megindításával áll összefüggésben.  
 
 
86/2021. (VI.24.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete  
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 

Határozat 
 

1.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának előterjesztés melléklete szerinti módosítását jóváhagyja.   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési szabályzatot 
aláírja.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. június 24., illetve június 30. 
 
A módosítás a Felsőlajoson megépült óvodai tagintézmény bölcsődei intézményegységének 
megépítésével és működési eljárásának megindításával áll összefüggésben, az ahhoz szükséges 
tálalókonyhai személyzet átvezetése történt meg az SZMSZ-ben. .  
 
 
87/2021. (VI.24.) ÖH. 
Városház tér és Mizsei utca közötti egyirányúsítás 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a városközpont 
területhasználatának a változására és a közlekedés biztonságra figyelemmel a Városház 
tér és a Mizsei utca közötti, Városházát elkerülő (önálló név nélküli) út forgalmi 
rendjének megváltoztatásáról egy későbbi időpontban (2021. október) dönt, mert a 
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döntés meghozatalánál figyelembe veszi majd a Gépállomási Iskola átköltözése után 
bekövetkező forgalmi helyzetet.  

 Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. június 24. 

 
Az egyirányúsítással kapcsolatos döntést a Képviselő-testület 115/2021. (IX.16.) határozatával 
a 2021. szeptember 16-i ülésén hozta meg 2021. október 1-től történő hatálybalépéssel.   
 
88/2021. (VI.24.) ÖH.  ---   93/2021. (VI.24.) ÖH. zárt ülés határozatai, melyekben a 
környezetvédelmi díj odaítélésről döntött a Képviselő-testület. A díjak átadás az augusztus 
20-i ünnepségen megtörtént.  
 
94/2021. (VII.9.) ÖH 
Naperőmű létesítésének elvi támogatása 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja, hogy 
Lajosmizse Klábertelep-Méntelek külterületen a 0838/14; 0838/15; 0836/3; 0836/4; 
0834/2; 0834/3; 0834/7;  0834/11; 0834/4; 0834/6; 0834/8; 0834/10; 0834/16; 0834/18; 
0834/19 – illetve később pontosítandó további – helyrajzi számokon naperőmű 
létesüljön. Ennek megvalósulásához szükséges a jelenlegi övezeti besorolás „kutatás-
fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület” célra 
módosítása. 
 

2.) Az 1. pont szerinti beruházás előkészítéséhez az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (2) bekezdése szerinti telepítési 
tanulmánytervet kell benyújtani, és külön döntésben meghatározandó feltételek alapján 
településrendezési szerződést kell kötni a településrendezési terv módosítására a 
kérelmező, az érintett ingatlantulajdonosok és Lajosmizse Város Önkormányzata között 
az előkészítés részleteinek pontosítása céljából. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzata a 2. pont szerinti településrendezési szerződés 
feltételeiről a telepítési tanulmányterv benyújtását követően dönt. A településrendezési 
szerződés alapján indítható meg a településrendezési eszközök módosítása. Az országos 
és térségi terveknek (előírásoknak, mutatóknak, stb.) való megfelelést a 
településrendezési eszközök módosítása során kell vizsgálni és igazolni. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. július 9. 
 
Az érdeklődők 2021 évben visszaléptek a beruházástól, bár azóta több más megkeresés is 
érkezett a tárgyban. Egyelőre egyik sem lépett konkrét előkészítési szakaszba. 
 
95/2021. (VII.9.) ÖH 
Buszöböl áthelyezésének kérelme 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse, Dózsa György 
út 88 számú ingatlan jobb megközelíthetősége érdekében  
„a folyamatban lévő „Zöld város” projekt kivitelezése során a felhajtó meredekségét 
csökkenti, a korábban mozgássérültek részére megépített rámpát a térburkolat szintbe 
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helyezésével megszünteti. A tárgyi telek egyenes irányú megközelíthetősége – 
buszmegálló fizikai paraméterei miatt – csak a szomszédos ingatlanok hasonló 
sérelmével és jelentős költséggel volna megvalósítható, az önkormányzatnak a 
buszmegálló áthelyezési kötelezettsége nem áll fenn, a fentiek miatt pedig nem áll 
módjában. A tárgyi ingatlan megközelítése változatlanul biztosított.” 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2021. július 9. 
 
Az önkormányzati döntésről a kérelmező tájékoztatása megtörtént a határozat kivonat 
megküldésével.  
 
96/2021. (VII.26.) ÖH. 
Döntés többlettámogatási kérelem benyújtásával kapcsolatosan                                

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP-

1.4.1-19-BK1-2019-00039 azonosító számú, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése 
Lajosmizsén” című projekt építési beruházására beérkezett bruttó 293.036.471.- forint 
összegű árajánlat alapján bruttó 85.798.980.- forint a pályázatban rendelkezésre álló 
forrás hiánya. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többlettámogatási 
kérelem benyújtásáról dönt és felhatalmazza a polgármestert a többlettámogatási 
kérelem benyújtására. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. 
pontban szereplő hiány összegéből 36.642.155.- forintot többlettámogatási kérelem 
keretében kíván igényelni a központi költségvetésből. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. 
pontban szereplő hiány összegéből 49.156.825.- forintot Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. 
(II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. 
évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére kívánja biztosítani. 

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2021. július 26. 
 
A többlettámogatási kérelem elbírálása megtörtént, majd ennek megfelelően a módosított 

támogatási szerződés aláírására is sor került.  
 
 
97/2021. (VII.26.) ÖH. 
Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1.1-21 
azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése” című pályázati kiírásra az alábbi projekt tartalommal: 
 

a.) A projekt címe: „Lajosmizse város külterületi helyi közútjainak fejlesztése” 
 

b.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: 
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ba.) Lajosmizse, 0320 hrsz-ú külterületi út (a 0343 hrsz-ú úttól a meglévő szilárd burkolatú út 
végéig), 
bb.) Lajosmizse, 0343 hrsz-ú külterületi út. 
 

c.) A projekt összes költsége 317.933.149.- forint. 
 

d.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 315.789.473.- forint. 
 

e.) Az igényelt támogatás összege 300.000.000.- forint.  
 

5.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt teljes költségére 
vonatkozó önkormányzati önerő összegét, azaz 17.933.149.- forintot saját forrásból biztosítja.  

 

6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a 2. pontban megjelölt önkormányzati önerő 
összeget a 2022. évi költségvetési rendeletében elkülöníti.  

 

7.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 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. 

 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2021. július 26. 
 
A pályázat benyújtása a határozatnak megfelelően megtörtént, jelenleg bírálat alatt van.    
 
98/2021. (VII.26.) ÖH. 
Polgármester veszélyhelyzet alatt hozott döntéseinek megerősítése 
 
 
99/2021. (VII.26.) ÖH. 
A 2020. január 01-től 2020. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 
meghozott és 2020. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
szóló jelentés elfogadása 
 
100/2021. (VII.26.) ÖH. 
Döntés a Berénybene tanya közterületnév megszűnéséről 
 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 3. pontjában foglalt kötelezettségére a Berénybene tanya közterületnév 
megszüntetéséről későbbi időpontban dönt.  

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2021. július 26. 
 
A Képviselő-testület a 2021. augusztus 12-i ülésén hozott döntést a Berénybene tanya 
közterületnév lehatárolásáról szeptember 1-i hatálybalépéssel.  
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101/2021. (VII.26.) ÖH. 
A 0395/108 hrsz-ú lejegyzett út visszaadása 
 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy lajosmizsei 
0395/108 helyrajzi számú, 902 m2 alapterületű  kivett közutat forgalomképessé nyilvánítja és 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 27. § (8) 
bekezdése értelmében feleslegessé vált területet az érintett tulajdonos Mizse-Csibe Kft részére 
térítés nélkül visszaadja; figyelemmel arra, hogy az érintett ingatlanrész „ingyenes átadás” 
jogcímen került az Önkormányzat tulajdonába. 
 
2.) Az 1. pont szerinti megállapodás ügyvédi munkadíját és a kapcsolódó ingatlan-
nyilvántartási eljárási, kapcsolódó földmérési, illetve más díjakat, költségeket a kérelmező 
ügyfél viseli. 
 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza a Polgármestert 
az 1. ponthoz szükséges valamennyi intézkedés megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. július 26. 
 
A lejegyzett ingatlanrész korábbi tulajdonosa részére az ingatlan visszaadásra került. 
 
 
102/2021. (VII.28.) ÖH. 
Döntés a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 azonosító számú pályázattal kapcsolatosan           
 

Határozat 
 

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP-
1.4.1-19-BK1-2019-00039 azonosító számú, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése 
Lajosmizsén” című projekt építési beruházására beérkezett árajánlat pályázatban 
rendelkezésre álló forrás hiánya bruttó 85.798.980.- forint. A pályázatban 
rendelkezésre álló forráshiány pótlása céljából benyújtott 36.642.155.- forint értékű 
többlettámogatási kérelmét az önkormányzat továbbra is fenntartja. 

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

többlettámogatási kérelem elbírálásáig a 36.642.155.- forintot a beruházás 
megvalósítása érdekében időszakosan biztosítja Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) 
önkormányzati rendelet alábbi soraiból megelőlegezve: 
a.) 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. 

Általános tartalék sorából 5.832.524 Ft-ot,  
b.) 7. melléklet Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának 

alakulása 10. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása sora D. 
Dologi kiadások oszlopából 4.000.000 Ft-ot,  

c.) 7. melléklet Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának 
alakulása 20. 066020 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások sora D. 
Dologi kiadások oszlopából 4.000.000 Ft-ot,  
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d.) 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai Céltartalék 
részletezése táblázat 1.sora Temetkezési feladatok sorából 16.416.015 Ft-ot,  

e.) 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1.21. Művelődési Ház 
riasztó rendszerének kiépítése sorából 1.700.000 Ft-ot, 

f.) 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1.27. Ingatlan 
kisajátítás/vásárlás sorából 4.693.616 Ft-ot. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2021. július 28. 
 

A többlettámogatási kérelem elbírálása megtörtént, majd ennek megfelelően a módosított 
támogatási szerződés aláírására is sor került.  

 
 
103/2021. (VIII.12.) ÖH. 
A 0606 hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es szakaszának 
útépítési kérelme 
  

                                                
                                                  Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés 
összeállításakor figyelembe veszi és lehetőség szerint forrást biztosít a 0606 hrsz-út kb. 150 m-
es szakaszának tervezési és aszfaltozási munkáira. 
Határidő: 2021. augusztus 12. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A terv és az engedély elkészült, jelenleg folyamatban van a feltételes közbeszerzési eljárás 
előkészítése. Az aszfaltozási munkák forrása még nem biztosított a költségvetésben.  
 
104/2021. (VIII.12.) ÖH. 
A 45/2021. (IV.29.) Polgármesteri Határozat  
végrehajtásának felfüggesztése 

H A T Á R O Z A T 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 45/2021. 
(IV.29.) Polgármesteri Határozattal elfogadott Lajosmizse és Felsőlajos Lakosságának 
Háziorvosi Sürgősségi Ellátásának szabályozására létrehozott Ügyeleti Renddel 
összefüggésben hozott döntés végrehajtását, mely szerint az Önkormányzattal kötött 
egészségügyi feladat-ellátási szerződések és személyes közreműködői szerződések 
módosításra kerülnek felfüggeszti. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ügyeleti 
Rend szabályozását a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatának ismeretében tárgyalja.   

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

Az ügyeletre vonatkozó központi szabályozás még nem jelent meg, a szerződések egyoldalú 
módosítására az Önkormányzat által nincs lehetőség.  
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105/2021. (VIII.12.) ÖH. 
Járási Egészségterv jóváhagyása 

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

melléklete szerinti „A KECSKEMÉTI JÁRÁS EGÉSZSÉTERVE 2021-2026” 
dokumentumot.     

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Basky Andrást, hogy 
a döntésről Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesterét tájékoztassa.  
 
Felelős: Képviselő-testület 

  Határidő: 2021. augusztus 12.  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere tájékoztatása „A KECSKEMÉTI JÁRÁS 
EGÉSZSÉTERVE 2021-2026” dokumentum jóváhagyásáról a döntéshozatalt követően 
megtörtént.  
 
106/2021. (VIII.12.) ÖH. 
Döntés a Berénybene tanya közterületnév lehatárolásáról 
 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
foglalt kötelezettségére, úgy dönt, hogy  

a. a Berénybene tanya közterületet az 5211. jelű országos közútról nyíló ún. 
Repülő-tó és Pray dűlőkről megközelíthető és azoktól délnyugatra a 
közigazgatási határig elhelyezkedő tanyákkal, a 357 és 493/a házszámok között 
határolja le; 

b. a Berénybene tanya közterület házszámait az a) pont kivételével 564 számig a 
Bene tanya, 565-től az Alsóbene tanya közterületbe olvasztja; 

c. a Bene tanya közterület házszámait a 357 és 493/a házszámok között a 
Berénybene tanya közterületbe olvasztja; 

d. az Alsóbene tanya közterület elnevezést megerősíti, a Bene tanya közterület 
házszámait 565-től az Alsóbene tanya közterületbe olvasztja. 

 
2.) Jelen döntés 2021. szeptember 1-től hatályos. 

 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. augusztus 12. 
 
A közterületnév lehatárolásának végrehajtása a határozat a)-c) pontjaira vonatkozóan 
megtörtént, a d) pont végrehajtása folyamatban van.  
 
107/2021. (VIII.12.) ÖH. 
Településrendezési eszközök naperőművek létesítéséhez kapcsolódó módosítása 

 
Határozat 

 

1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város településrendezési eszközei 
módosításának elindításáról dönt a következők szerint: 
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a lajosmizsei 0528/17, 0679/23, 0669/1, 0669/2 és 0664/21hrsz-ú ingatlanok övezeti 
besorolásának szükség szerinti megváltoztatása megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló területre. 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1 pont szerinti 
módosítások területeit a beruházások megvalósítása miatt kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja. A módosításhoz kapcsolódó költségeket a kérelmező viseli. 

 
3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az 1. és 2. pontok végrehajtásához szükséges tervezési, településrendezési szerződések 
megkötésére, eljárások lefolytatására, valamint minden további intézkedés megtételére 
azzal, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásához 

a) az érintett ingatlanok tulajdonosainak írásos hozzájárulását be kell szerezni 

b) a rendezési terv készítése során figyelemmel kell lenni a szomszéd ingatlanok 
rendeltetésszerű használhatóságának biztosítására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. augusztus 12. 
 
Az állami főépítészi záróvélemény kiadásához a kérelmező eddig nem tudta teljesíteni a 
folyamatban lévő telekalakításhoz szükséges követelményeket. Várhatóan 1-2 héten belül 
teljesítik, a záróvélemény hozzájáruló tartalommal megkapható, ezt követően a 
településrendezési terv módosításának elfogadása a képviselő-testület elé kerülhet.  
 
108/2021. (VIII.12.) ÖH. 
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója a 2020. évben elvégzett munkákról   
                                            

109/2021. (VIII.12.) ÖH. 
Városi logó elfogadása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzattal megkötött marketingtevékenységre vonatkozó szerződés keretében 
elkészített városi logók közül a Képviselő-testületi ülésre kidolgozott két változatból az 
egyszínű és egyenes felirattal ellátott változatot fogadja el azzal, hogy a kép alsó felén 
megjelenő két motívum kb. egyharmaddal kisebb méretben kerüljön ábrázolásra a 
végleges városi logón. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. augusztus 12. 
 
A városi logó a határozatnak megfelelően elkészült.  
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110/2021. (IX.16.) 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 
2022. 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 2022. 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 12.000 Ft/fő/hó. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. 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 a pályázók részére biztosított 
hiánypótlási határidőt 8 napban határozza meg. 

7.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot legkésőbb 
2021. október 1. napjáig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. 
Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2021. szeptember 16.; a nyilatkozat megküldésére: 2021. október 1.  

 
A csatlakozás megtörtént, a beérkezett pályázatok elbírálásáról az Önkormányzati Bizottság 
átruházott hatáskörében eljárva a döntést határidőben meghozta.   
 
111/2021. (IX.16.) ÖH. 
A 2022-2036. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv  
Közműves ivóvízellátás ágazat tervezetének véleményezése 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képező 2022-2036. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves 
ivóvízellátás tervezetét. 
 
Határidő: 2021. szeptember  16. 
Felelős: Képviselő-testület 
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A GFT elfogadásáról szóló döntés megküldésre került a BÁCSVÍZ Zrt részére, aki továbbította 
a MEKH felé. A MEKH a tervezetet elfogadta. 
 
112/2021. (IX.16.) ÖH. 
A 2022-2036. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv  
Közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás ágazat tervezetének véleményezése 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. 
mellékletét képező 2022-2036. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves 
szennyvízelvezetés és - tisztítás tervezetét. 
Határidő: 2021. szeptember 16. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A GFT elfogadásáról szóló döntés megküldésre került a BÁCSVÍZ Zrt részére, aki továbbította 
a MEKH felé. A MEKH a tervezetet elfogadta. 
 
113/2021. (IX.16.) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 
kapcsolatos pályázat kiírása 

 
 

A pályázat megküldése a Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. a Gulyás és Társa Kft, 
a KUSZAKA 2004 Bt, Somogyi István, Szabolcska Ferenc, a TI-TÓ Kft., a Vadkert Komszolg 
Kft. részére megtörtént, de  2021. szeptember 30-án 16:00 óráig ajánlat nem érkezett be , így a 
Képviselő-testület 127/2021. (X.07.) határozatával megismételte a pályázat kiírását.  
 
114/2021. (IX.16.) ÖH. 
Termelői Piaccal kapcsolatos döntések 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zöld város” beruházás 
Szabadság teret érintő kivitelezési munkálatai miatt a Szabadság téren lévő Termelői 
Piacot 2021. október 1-től áthelyezi a Szent Imre téren lévő felújított Lajosmizsei 
Piacra. Az áthelyezett Termelői Piac időpontja minden héten kedd és szombati 
napokon 6-12 óra között.  Ezen időpontokban a piaci árusításért nem kell helypénzt 
fizetni.  

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 

hogy a határozat 1) pontjában foglaltakat lakossági és termelői körben hirdesse.  
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy 
készítse elő a 2021. novemberi ülésre Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati 
rendeletének módosítását. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester, jegyző 
Határidő: 2021. szeptember 16. 
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A hirdetést követően a termelői piac áthelyezése megtörtént, a rendelet módosítása ebből a 
célból elfogadásra került 2021. novemberben.  
 
115/2021. (IX.16.) ÖH. 
Városház tér és Mizsei utca közötti egyirányúsítás 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a városközpont 
területhasználatának a változására és a közlekedés biztonságra figyelemmel - a 
Városház tér és a Mizsei utca közötti, Városházát elkerülő (önálló név nélküli) út 
forgalmi rendjét akként változtatja meg, hogy az a Városház téri transzformátor 
állomástól a Mizsei utca felé egyirányú legyen. A változás 2021. október 1-től hatályos. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az egyirányúsítás érdekében valamennyi intézkedést megtegyen. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. szeptember 16. 
 
Az egyirányúsítás bevezetése megtörtént, kihelyezésre kerültek a forgalmi rend változást jelző 
közlekedési táblák, valamint   a forgalmi rend változását hirdettük a lakosság részére a 
honlapon és a város facebook oldalán keresztül is.    
 
116/2021. (IX.16.) ÖH. 
Szelfifal beszerzése és telepítése 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szelfifal telepítéséről 
későbbi időpontban dönt.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. szeptember 16. 
 

A szelfifal beszerzéséről még nem született döntés.  
 
 
117/2021. (IX.16.) ÖH. 
Játszótéri elem beszerzése, telepítése 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztés 2. 
sz. melléklete szerinti UNIVERSAL 4U505 KS hajós játszótéri elem beszerzését és 
telepítését az Iskola-tó partjára a tervekben megjelölt helyszínre. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1.) pontban megjelölt hajós játszótéri elem beszerzése és 
telepítése várható bruttó 6.500.000.- forint összegű költségének átvezetését a soron 
következő költségvetési rendelet módosításkor terjessze a Képviselő-testület elé. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a játszótéri elem 
beszerzésének várható bruttó 6.500.000.- forint összegű költsége egy részét a korábbi 
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Iskola-tó fejlesztésre összegyűlt 3.624.072.- forint összegű báli bevételből fedezi, mely 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről 
szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Felhalmozási kiadások 
részletezése táblázat 1 .20. „Báli bevételekből Iskola -tó fejlesztésére fordítandó kiadás” 
soron található, továbbá lehetőséget biztosít a lakosság és a vállalkozások részére, hogy 
e célra további támogatást nyújtsanak 2021. október 30-ig.  

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2021. szeptember 16. 
 
A játszótéri elem beszerzése és telepítése megtörtént 2021. decemberben. 
 
118/2021. (IX.16.) ÖH. 
Városközponti zöldfelületek kezelésével 
kapcsolatos szerződés megkötése 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zöld város projekt” keretében 
kialakított zöldfelületek kezelésének koordinálására megkötött megbízási szerződést 2021. 
november 30-ig meghosszabbítja Darabos Péter egyéni vállalkozóval (6060 Tiszakécske 
Móra F. u. 8.) a 83/2021. (VI.17.) önkormányzati határozatban foglalt feltételekkel. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. szeptember 16. 
 
A szerződés aláírása megtörtént.  
 
119/2021. (IX.16.) ÖH. 
Polgármester felhatalmazása talajvízmonitorig kutak üzemeltetése tárgyában 
szerződéskötésre 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert, hogy a Lajosmizse 0241/12 és 0243/5 hrsz alatti ingatlanokon létesült 3 
db monitoring kút Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 
2021.04.30. napján kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges szerződéseket megkösse a RexTerra Kf-vel (székhely: 6400 
Kiskunhalas, Vörösmarty u. 5., adószám: 12505715-2-03, Cg.sz.: 03-09-108379) 
2023.december 31-ig. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a határozat 1) pontja szerinti 
feladat elvégzéséhez szükséges fedezetet 

a. 2021. évben 140.000 Ft + áfa összeget a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. 
(II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 
2021. évi kiadási táblázat 1.3. Dologi kiadások sora terhére biztosítja, 

b. 2022 – 2023. években évi 140.000 Ft + áfa összeget a tárgyévi költségvetésébe 
betervezi. 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2021. szeptember 16. 
A szerződéskötés a 3 db monitoring kút vonatkozásában a RexTerra Kft-vel  2021. októberben 
megtörtént. 
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120/2021. (IX.16.) ÖH. 
2021. 1. féléves beszámoló 
 
 
121/2021. (IX.16.) ÖH. 
Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság munkájáról 
 
 
122/2021. (IX.16.) ÖH. 
Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása   
 
 
 
123/2021. (IX.16.) ÖH. 
Helytörténeti gyűjtemény felajánlásával kapcsolatos döntés 
 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi a 
Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület előterjesztés melléklete szerinti 
levelét. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a helytörténeti gyűjtemény térítésmentes átvételéhez kapcsolódóan folytasson 
tárgyalásokat a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel az előterjesztés 
melléklete szerinti levélben foglalt felajánlás tárgyainak tételes megjelölésére 
vonatkozóan és az átadás-átvételhez kapcsolódó szakmai anyagokat készítse elő és 
terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. szeptember 16. 
 
A tárgyalásokat a polgármester lefolytatta, az átvétellel kapcsolatos döntés előkészítésre 
került, melyet 2022-ben megtárgyaltak a képviselők.  
 
124/2021. (IX.16.) ÖH. 
Döntés városközponti telekalakításról és iskolai vagyonkezelés változásairól 
 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
 

a) a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya 
804217/12/2021 számú határozata szerinti telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetésével 
kapcsolatos összes intézkedés megtegye; 

 
b) amennyiben az a) pont szerinti telekalakítás miatt bekövetkező változások 

szükségessé teszik, akkor a  Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi 
Központ között megkötött,  a Lajosmizse Város  Önkormányzata által működtetett köznevelési 
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intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és  kötelezettségek 
átadás-átvételéről szóló megállapodás valamint a Kecskeméti Tankerületi Központtal , továbbá 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetével megkötött  
vagyonkezelési szerződések módosításával kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegyen, 
azokat aláírja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. szeptember 16. 
 
A telekalakítás átvezetésre került, a vagyonkezelői szerződés módosítása nem vált szükségessé. 
 
125/2021. (IX.16.) ÖH. 
Döntés a Kecskeméti Tankerületi Központ beruházásában  
épült új iskola épületszárnnyal  kapcsolatban    

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a lajosmizsei 700/1 helyrajzi számú ingatlanon a Kecskeméti Tankerületi Központ 
beruházásában épült új iskola épületszárny vagyonjogi helyzetéről a Képviselő-testület nevében 
döntsön az alábbiak figyelembe vételével: 
 
a) Amennyiben az elkészült új épületszárny tulajdonjoga térítésmentesen az önkormányzat 
részére átruházásra kerül, úgy azt elfogadja és a vonatkozó szerződést/szerződéseket  megkösse.  
 
 b) Amennyiben az elkészült új épületszárny tulajdonjoga nem kerül átadásra, úgy ezen vagyoni 
helyzettel kapcsolatban valamennyi intézkedést, nyilatkozatot megtegyen, a szükséges 
megállapodásokat  aláírja.  

 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. szeptember 16. 
 
Az iskola új épületszárnya egyelőre nem került az önkormányzatnak átadásra, így a 
vagyonkezelés visszaadására sem került még sor. 
 
126/2021. (X.07.) ÖH. 
Faragó Környezetvédelmi Kft. 2021. 01. 01. – 2021. 09. 01. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó beszámolójának elfogadása 

 Határozat 
  

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Faragó 
Környezetvédelmi Kft. 2021. 01. 01. – 2021. 09. 01. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó beszámolóját.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. október 7. 
 
A beszámoló elfogadásáról a közszolgálattó tájékoztatása megtörtént.  
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127/2021. (X.07.) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 
kapcsolatos pályázat ismételt kiírása 

A pályázat kiírása a határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént, de pályázó a 
feladatellátásra ismételten nem jelentkezett.  A közérdekű közszolgáltató kijelölése iránti 
döntést a Képviselő-testület 2021. november 18-i  ülésén hozta meg.   
 
128/2021. (X.07.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával, és létesítő okiratának módosításával 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizséért 
Közalapítvány kuratóriumi tagjainak száma 3 fő, akik tisztségüket határozott időre, három 
évre, azaz 2021. november 23. napjától 2024. november 22. napjáig látják el.  
 

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizséért 
Közalapítvány változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, - melynek 
elkészítésére a 6.1.1.; 6.1.2.2.; 6.1.2.3.; 6.1.2.4.; 6.2.1. pontok változása adott okot - az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 
6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 

polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, 
továbbá felkéri a módosítás átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2021. október 7., valamint 2021. november 8.  
 
Az alapító okirat módosítása megtörtént, a Közalapítványa munkáját a megválasztott új 

tagokkal megkezdte.  
 

129/2021. (X.07.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával kapcsolatos döntések meghozatala (elnök 
megválasztása) 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumának elnöke Nagy Erzsébet (6050 Lajosmizse, 
Dózsa György út 95. II. em. 6. szám alatti lakos) legyen. 
Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2021. október 7., valamint 2021. november 8.  

 
A tisztségviselők tájékoztatása a megválasztásukról megtörtént.  
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130/2021. (X.07.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával kapcsolatos döntések meghozatala (tag és 
titkár megválasztása) 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumának tagja és titkára Dodonka Csaba (6050 
Lajosmizse, Wesselényi utca 35. szám alatti lakos) legyen. 
Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2021. október 7., valamint 2021. november 8.  
 

A tisztségviselők tájékoztatása a megválasztásukról megtörtént.  
 
131/2021. (X.07.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumával kapcsolatos döntések meghozatala (tag 
megválasztása) 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumának tagja Dudás Klára (6050 Lajosmizse, 
Rózsa utca 8. szám alatti lakos) legyen. 
Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2021. október 7., valamint 2021. november 8.  
 

A tisztségviselők tájékoztatása a megválasztásukról megtörtént.  
 

132/2021. (X.07.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító Okiratának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete – a határozat 1. melléklete 
szerinti – alapító okirat módosítását elfogadja.   

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja, az egységes szerkezetű 
dokumentumot elkészítse és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 

Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester 
Határidő: 2021. október 7. 
 
Az alapító okirat aláírása, az egységes szerkezetű okirat elkészítése, a változás-bejelentés a 
Magyar Államkincstár felé megtörtént, a MÁK a bejegyzésről az Önkormányzatot értesítette.  
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133/2021. (X.07.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását 2021. október 25. napjával történő hatálybalépéssel - 
egységes szerkezetben - az előterjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyja.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot aláírásával ellássa.   

Határidő: 2021. október 7. 
Felelős: Képviselő-testület, Polgármester 
 

Az SZMSZ aláírása megtörtént.  
 
 

134/2021. (X.07.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  
Elnökének beszámolója a Tanács - 2020. szeptember  
és 2021. augusztus között végzett - munkájáról   
 
 
135/2021. (X.07.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és 
védőnői körzetekről szóló 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításának 
előkészítéséről 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi 
és védőnői körzetekről szóló 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendeletét az 
előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően kéri – az Országos Kórházi 
Főigazgatóság véleményezését követően - módosításra előterjeszteni.   
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. október 7. 
 
Az Országos Kórházi Főigazgatóság véleménye 2022. május 6-án érkezett meg, azonban 
maradéktalanul nem támogatja a jelenlegi formában az orvosi körzetek kialakítását, így azok 
vonatkozásában további egyeztetés szükséges.  
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136/2021. (X.07.) ÖH. 
A 0254/1 helyrajzi számú ingatlan elidegenítése 
 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonában 
lévő, lajosmizsei 0254/1 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű, 2752 m2 alapterületű, a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 804251/5/2021 számú telekalakítási határozattal 
engedélyezett 543/863/2021 számú változási vázrajz szerint kivett (magán) út művelési ágra 
változó ingatlan alrészletet forgalomképes vagyonná nyilvánítja, amennyiben a fentiekben 
érintett telekalakítás maradéktalanul átvezetésre kerül az ingatlannyilvántartásban.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti vázrajzon 
ábrázolt telekalakításhoz hozzájárul; felhatalmazza a polgármestert, az előterjesztés 4. 
melléklete szerinti áron az ingatlan elidegenítésére, illetve a telekalakítás ingatlan-nyilvánartási 
maradéktalan átvezetésére irányuló adás-vételi szerződést megkötésére, és minden további 
szükséges intézkedés megtételére azzal, hogy a felmerülő földmérési, ügyvédi, földhivatali és 
egyéb eljárási költségeket a kérelmező viseli. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. október 7. 
 
Az elidegenítés érdekében a szerződés megkötésre került a telekalakítás átvezetése iránti 
kérelem májusban a Földhivatalhoz benyújtásra került. 
 
137/2021. (X.07.) ÖH. 
XXIX. Lajosmizsei Napok program- és  
költségvetési tervezetének jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletében szereplő XXIX. Lajosmizsei Napok programtervét jóváhagyja azzal, 
hogy  
a.) Augusztus 27-én szombaton a Csonka Pici műsora helyett Alma Együttes legyen 

valamint, a Neoton koncert előtt egy operett műsor legyen és az esti utcabál Dj 
Dominik közreműködésével valósuljon meg. 

b.) Augusztus 28-i program helyszíne a Művelődési Ház legyen, ahol nóta műsor 
megtartására kerüljön sor. 

c.) A XXIX. Lajosmizsei Napok maximális költségvetése 16.000.000 forint. 
2)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

2022. évi költségvetés előkészítésénél a határozat 1) pontjában meghatározott 
programterv költségeit tervezze be. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. október 7. 
 
A programterv költségeinek betervezése a 2022. költségvetésbe megtörtént. 
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138/2021. (XI.18.) ÖH. 
Az önkormányzati intézményekben dolgozók 
bérfejlesztésének előkészítése 
      Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, 
hogy a 2022. évi költségvetési rendelet előkészítésével párhuzamosan készítse 
elő a béremelés tekintetében kormányzati intézkedéssel nem érintett 
önkormányzati intézményekben dolgozók 2022. január 1-től  megvalósítandó 
bérfejlesztését.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1) 
pontjában foglalt bérfejlesztés előkészítése érdekében annak egyik forrásaként a 
szociális hozzájárulási adó csökkentéséből megmaradó összeget jelöli meg. A 
bérfejlesztéshez szükséges további forrás biztosításáról a 2022. évi költségvetés 
tárgyalásakor dönt. 

 
Felelős: Képviselő-testület, ill. jegyző 
Határidő: 2021. november 18. 

 
A bérfejlesztéssel kapcsolatos döntés meghozatal a 2022. évi költségvetés elfogadásával 
megtörtént.  
 
139/2021. (XI.18.) ÖH. 
A Lajosmizsei Piac Működési Rendje Szabályzatának elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatának a „Lajosmizsei Piac Működési Rendjének Szabályzatát” az 
előterjesztés 2. melléklete szerinti egységes szerkezetű tartalommal elfogadja. A 
Szabályzat hatályba lépésének időpontja 2021. november 19. napja. 

  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2021. november 18. 
 
 
140/2021. (XI.18.) ÖH. 
A Lajosmizsei Vásár Működési Rendje Szabályzatának elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatának a „Lajosmizsei Vásár Működési Rendjének Szabályzatát” az 
előterjesztés 3. melléklete szerinti egységes szerkezetű tartalommal elfogadja. A 
Szabályzat hatályba lépésének időpontja 2021. november 19. napja. 

  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2021. november 18. 
 
A piac és vásár működési rendje szabályzatának elfogadását követően a lakosság tájékoztatása 
a honlapon illetve a piaci hirdető felületen keresztül megtörtént.  
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141/2021. (XI.18.) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók 
bérfejlesztésének előkészítése 
 
      Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, 
hogy a 2022. évi költségvetési rendelet előkészítésével párhuzamosan készítse 
elő a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók 2022. január 1-
től  megvalósítandó bérfejlesztését.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1) pontjában 
foglalt bérfejlesztés előkészítése érdekében annak egyik forrásaként a szociális 
hozzájárulási adó csökkentéséből megmaradó összeget jelöli meg. A 
bérfejlesztéshez szükséges további forrás biztosításáról a 2022. évi költségvetés 
tárgyalásakor dönt. 

Felelős: Képviselő-testület, ill. jegyző 
Határidő: 2021. november 18. 
 

A bérfejlesztéssel kapcsolatos döntés meghozatal a 2022. évi költségvetés elfogadásával 
megtörtént, ehhez kapcsolódóan megalkotásra került a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet. 
 
142/2021. (XI.18.) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  
igazgatási szünet elrendelése 

   
      Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkarendjében 2021. december 23. (csütörtök), 
december 27-31. (hétfő-péntek) napokra, azaz 6 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: 2021. november 18. 
 
Az igazgatási szünetről a lakosság és a társhatóságok előzetes tájékoztatása megtörtént.  
 

143/2021. (XI.18.) NORMATÍV határozata                                                                                                                
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve 
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144/2021. (XI.18.) ÖH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
127/2021. (X.07.) önkormányzati határozatban foglalt megismételt eljárásban küldött 
ajánlattételi felhívásra ajánlat nem érkezett, ezért a Képviselő-testület a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 
részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében 
foglaltakra, továbbá az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 3/F § (1)-(2) bekezdéseire 
hivatkozással felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál a közérdekű kijelölési eljárás lefolytatását. 

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 
kijelölt közszolgáltatóval a szerződést megkösse. 

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2021. november 18. 
 
A pályázat ismételt kiírására sor került az októberben elfogadott határozatban foglaltaknak 
megfelelően, de pályázó a feladatellátásra nem jelentkezett, így az önkormányzat 
felhatalmazására a polgármester a közérdekű közszolgáltató kijelölése iránt intézkedett a 
feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében. 
 
145/2021. (XI.18.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára év végi zárva tartásának engedélyezése 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára részére, hogy az Intézmény 2021. december 21-
2022. január 3-ig zárva tartson azzal, hogy a könyvtári szolgáltatások 2021. december 
28-30-ig legyenek igénybe vehetőek, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvényben meghatározott szabadságok kiadása céljából.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Intézmény 
vezetőjét, hogy az 1. pont szerinti döntés lakossági tájékoztatásról intézkedjen.   
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2021. november 18. 

 
A határozatról a Művelődése Ház tájékoztatása megtörtént.  
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146/2021. (XI.18.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizse, belterület 2388 hrsz-ú, természetben 6050 Lajosmizse, Dózsa 
György út 155. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő 
kijelöléséről 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítésre jelöli 

ki az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Lajosmizse, belterület 
2388 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1349 m2 területű ingatlant, 
mely természetben 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 155. szám alatt 
található.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 
értékesítésre kijelölt ingatlan vonatkozásában a nyilvános árverés 
lefolytatásának alapját képező kikiáltási árat 14.800.000 Ft-ban határozza 
meg. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

Basky András polgármestert, hogy a nyilvános árverést kitűzze, lefolytassa 
és a nyertes ajánlattevővel -vagy az elővásárlásra jogosult Magyar Állam 
elfogadó nyilatkozata esetén a Magyar Állammal- az adás-vételi szerződést 
megkösse, és az ehhez szükséges nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye.  
Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 

Határidő: 2021. november 18. 
 

Az adás-vételi szerződést megkötése 2021. december 21-én megtörtént, az ingatlan birtokba 
adására 2022. február 15-én került sor.  
 
147/2021. (XI.18.) ÖH. 
Tájékoztató a Lajosmizse, belterület 839/10 hrsz-ú, természetben 6050 Lajosmizse, Eötvös 
Loránd utca 60. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan eredményes 
értékesítéséről 
 
 
148/2021. (XI.18.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizse, belterület 839/11 hrsz-ú, természetben 6050 Lajosmizse, Jókai utca 
32. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten 

értékesítésre jelöli ki az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 
Lajosmizse, belterület 839/11 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
844 m2 területű ingatlant, mely természetben 6050 Lajosmizse, Jókai utca 32. 
szám alatt található.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 
értékesítésre kijelölt ingatlan vonatkozásában a nyilvános árverés 
lefolytatásának alapját képező kikiáltási árat 5.000.000 Ft-ban határozza meg. 
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3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Basky András polgármestert, hogy a nyilvános árverést kitűzze, lefolytassa 
és a nyertes ajánlattevővel -vagy az elővásárlásra jogosult Magyar Állam 
elfogadó nyilatkozata esetén a Magyar Állammal- az adás-vételi szerződést 
megkösse, és az ehhez szükséges nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye.  

Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2021. november 18. 

 

 A  Jókai utcai 32. szám alatti ingatlanra az adásvételi szerződés megkötése 
2022. január 11. napján megtörtént.       

 149/2021. (XI.18.) ÖH. 

Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő – nem lakóépületek - elidegenítéséből 
származó bevételek kezeléséről  

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
az önkormányzat tulajdonában lévő – nem lakóépületek - elidegenítéséből 
származó bevételeit fejlesztési célra használja fel és ennek érdekében 
létrehozza az „Önkormányzati Beruházási, Fejlesztési Alapot”, melyet a 
céltartalékok között kezel. A céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület 
dönt.  
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy a határozat 1.) pontjában foglaltakat a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor vezesse át.  
Felelős: Képviselő-testület, jegyző 

Határidő: 2021. november 18. 
 
 

Az alap létrehozására nem került sor, mert a befolyó bevételek Képviselő-testületi döntéssel 
felhasználásra kerültek.  

 
 
150/2021. (XI.18.) ÖH. 
2021. 1.-9. havi beszámoló 
 
151/2021. (XI.18.) ÖH. 
Polgármester 2021. évi jutalma 
 
 
A jutalom számfejtése a polgármester részére megtörtént.  
 
152/2021. (XI.18.) ÖH. 
Polgármester részére év közben nyújtható Cafetéria juttatás összegének módosítása  
 
      
A cafeteria számfejtése a polgármester részére megtörtént.  
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153/2021. (XI.18.) ÖH. 
A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat 
 2021. évi tevékenységéről 

 
 
154/2021. (XII.09.) ÖH. 
Döntés Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai 
Tagintézményének bővítési lehetőségéről 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
vételi ajánlatot tesz a Lajosmizse, belterület 1791 hrsz-ú, kivett lakóház, 
udvar megnevezésű, 1222 m2 területű, természetben 6050 Lajosmizse, 
Rákóczi utca 32. szám alatt található ingatlan megvásárlása érdekében 
9.000.000.- forint ajánlati áron az ingatlan tulajdonosa részére az alábbi 
feltételekkel: 
-birtokbaadás végső határideje: 2022. március 31. napja;  
- Lajosmizse Város Önkormányzata az ingatlant lakatlanul, kiürített, 
kitakarított állapotban veszi birtokba per-, teher-, és igénymentesen;  
- az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg megfizetésre kerül 
900.000.- Ft, azaz kilencszázezer forint foglaló, valamint 3.600.000.- Ft azaz 
hárommillió-hatszázezer forint vételárelőleg. A vételár fennmaradó része a 
kiürített, lakatlan ingatlan birtokbavételével egyidőben kerül megfizetésre.  
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Basky András polgármestert, hogy a vételi ajánlatot megtegye, és annak 
elfogadása esetén az 1. pont szerinti ingatlanra vonatkozó adásvételi 
szerződést megkösse, és a tulajdonjog megszerzése érdekében szükséges 
egyéb intézkedéseket megtegye.  

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

ingatlan vételárának összegéből 6.067.633.- forintot Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 
4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Önkormányzati 
Bérlakásépítési Alap” sora, a fennmaradó összeget pedig a 2. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. 
Általános tartalék sora terhére biztosítja. 

Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2021. december 9. 
 
 

Az adás-vételi szerződést megkötése 2021. december 10-én megtörtént, az ingatlan birtokba 
adására 2022. március 22-én került sor.  
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155/2021. (XII.09.) ÖH. 
9/2020. (I.23.) önkormányzati határozat módosítása 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2020. (I.23.) 
Önkormányzati határozat 3. pontját 2022. január 1-től az alábbiak szerint módosítja: 

 
„3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsolnainé Cserni 

Andrea intézményvezető részére a 2022. január 1-től 2025. január 31. napjáig 
az alábbi illetményt állapítja meg:  

a)  bértábla szerinti garantált illetmény:     260.000 Ft/hó 
b)  munkáltatói döntésen alapuló illetmény:        90.000 Ft/hó 

c)  magasabb vezetői pótlék mértéke 2020. február 1. napjától 2025. január 31-
ig, de legfeljebb a vezetői megbízatás idejéig:                
100.000 Ft/hó 

Mindösszesen bruttó:                450.000 Ft/hó” 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a megbízással kapcsolatos valamennyi feladat ellátására és dokumentum 
aláírására. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. 12. 09 
 
A módosított bér számfejtése az intézményvezető részére megtörtént.   

 
156/2021. (XII.09.) ÖH. 
Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány 
támogatásának módosítása 
      Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Kultúrapártoló 
Alapítvánnyal kötött megállapodás támogatásának visszafizetési határidejét 
2022.03.15. időpontig engedélyezi. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert az 1. pontban szereplő módosítás szerint a megállapodás módosítása 
aláírására. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. december 9. 
 

A megállapodás módosítás aláírása megtörtént 2021. decemberben, a támogatási 
összeget az alapítvány visszafizette az önkormányzat részére.  
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157/2021. (XII.09.) ÖH. 
A 2021-2027-es programozási időszak fejlesztési irányvonalainak meghatározása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal a 2021-2027-es programozási időszak fejlesztési 
irányvonalainak meghatározását az „Élhető települések” pályázat tekintetében 
különösen az alábbi fejlesztési célok vonatkozásában: 
1) Meglévő kerékpárút felújítása és kapcsolódó területek csapadékvíz elvezetés 
problémának megoldása. 
2) Széchenyi – Szent Lajos – Vörösmarty – Wesselényi- Deák Ferenc - Mizsei utcák 
bevezető szakaszainak alkalmassá tétele a gépjármű parkolás helyzetének javítására. 
3) Forgalomlassító okos táblák kihelyezése a közbiztonság javítása érdekében. 
4) Kodály Zoltán utca építésével kapcsolatos meglévő terv megvalósítása. 
5) Iskola-tó környezetében futópálya, skate park, pumpa pálya és öntözőrendszer 
építése. 
6) Központi parkban sétányok kiépítése. 
7) Meglévő játszóterek játékelemekkel bővítése, valamint a Radnóti téren és a Béke 
téren lévő játszótér játékelemekkel felszerelése. 
8) Művelődési Ház színházterme felújításának folytatása. 
9) Közterület fenntartáshoz szükséges eszközök, gépek beszerzése. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító és az ehhez szükséges ajánlatok 
bekérésére, a szerződések megkötésére 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. december 9. 
 

A határozat külön végrehajtást nem igényel, azonban a meghatározott fejlesztési irányvonalak 
figyelembe vétele a megjelenő pályázati kiírásoknál folyamatosan megtörténik.  

 
 
158/2021. (XII.09.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  
2022. évi munkatervének jóváhagyása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint elfogadja Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2022. évi 
munkatervét és annak részét képező szolgáltatási tervet és kulturális rendezvénynaptárt.   
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. december 9. 
 
A munkaterv elfogadásáról szóló határozat megküldése az intézmény részére megtörtént.  
 
159/2021. (XII.09.) ÖH. 
Az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési  
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tervének jóváhagyása 
 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 

 
 

Határozat-tervezet 
 
……../2022. (…..) ÖH. 
A 2021. január 01-től 2021. december 31-ig tartó időszakban 
a Képviselő-testület által meghozott és 2021. december 31-ig 
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló  
jelentés elfogadása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését – a 2021. 
január 01-től 2021. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 
meghozott és 2021. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - 
elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. június 23.  

 
Lajosmizse, 2022. június 10. 
 

dr. Balogh László sk. 
jegyző  


