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4. számú előterjesztés Lajosmizse Polgármestere részére 

2020. június 11. 
 

Tárgy: „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatójának kérelme fűtési 
rendszer felújításának tervezése kapcsán 

Ikt.sz: LMKOH/11265-2/2020. 

 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (továbbiakban: Intézmény) 
igazgatója az előterjesztés melléklete szerinti kérelemmel fordult Lajosmizse Város 
Önkormányzatának hatáskörében eljáró polgármesterhez. Az abban megjelölt gépészeti 
felújítás tervezésére csatolásra került árajánlat is. A tervezés során figyelembe vételre került a 
tervezett színház-felújítás azon eleme, mely részben a korszerű légtechnikai rendszer 
kiépítésére is irányul. A kérelemben megjelöltek szerint a tervezés költsége az Intézmény saját 
költségvetéséből kerül finanszírozásra. A tervek elkészültét követően a pontos műszaki 
paraméterekkel, tervezői becsléssel alátámasztott kivitelezési költségekkel kapcsolatosan és a 
szükséges forrás pályázati finanszírozásának részleteiről az Intézmény igazgatója újabb 
kérelem keretében kíván tájékoztatást adni. Az 1999-ben kiépített fűtési rendszer felújításához 
szükséges gépészeti tervek elkészítése a kérelemben megjelöltek szerint indokolt. 

Fentiekre tekintettel az előterjesztés szerinti határozat-tervezet meghozatala vált szükségessé. 

Lajosmizse, 2020. június 10. 
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Polgármesteri döntéshozatal: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 
a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-étől.  
 
Ezzel a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapított meg az Országgyűlés – 
a 2020. március 31-étől hatályos – a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. 
törvénnyel. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

Határozat-tervezet 

 
………./2020. (…….) Polgármesteri Határozat 

 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényre Lajosmizse 
Város Polgármestereként –a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben- 
„Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatójának kérelme fűtési rendszer 
felújításának tervezése kapcsán” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatójának az előterjesztés melléklete 
szerinti kérelmében megjelölt, Lajosmizse Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő, 
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. sz. alatti épület fűtési rendszerének felújítására 
irányuló gépészeti tervek megrendeléséhez hozzájárulok. 

Lajosmizse, 2020. június 11. 14.00 óra 

               Basky András   
                           polgármester 
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Az előterjesztés melléklete 
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