
5. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. augusztus 13-i ülésére 

 
  
 
Tárgy: A 2015. január 01-től 2015. június 30-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 

meghozott és 2015. június 30-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
 
 
 
 
 Az előterjesztést  készítette:          Muhariné Mayer Piroska 

             aljegyző                                                                                 
   
   
  
Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:       ------    
    
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:                  ------  
                            
 

 
 
 
 
 

 
        dr. Balogh László s.k. 

                jegyző  
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JELENTÉS 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. augusztus 13-i ülésére 
 
Tárgy: A 2015. január 01-től 2015. június 30-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott 

és 2015. június 30-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
Ikt. sz.: LMKOH/1657/4/2015. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdése és 26. § (5) bekezdése 
értelmében, fenti tárgykörben jelentést kell készíteni. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a 
jegyző évente két alkalommal köteles beszámolni a testületnek. 
A jelentés elkészítése során figyelembe vettem a megjelölt időszakban meghozott és lejárt határidejű 
határozatok kivonatait. 
A képviselő-testület határozatainak továbbítása a végrehajtásért felelős - előterjesztést készítő - 
ügyintéző részére minden esetben megtörtént a Képviselő-testületi ülés időpontját követő 5 
munkanapon belül. 
 
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testület tagjait: 
 
2015. január 
 
3/2015. (I. 22.) ÖH. 
Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása,  
vagyonkezelési szerződés módosítása 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. január 01. 
napjával az önkormányzati tulajdonba átháramlott vízi közművekre vonatkozóan a Bácsvíz Zrt.-vel 
határozatlan időtartamra megkötött vagyonkezelési szerződés 2. mellékletében a vagyonkezelési díjat 
a 2015. évre vonatkozóan ivóvíz-szolgáltatás körében 2,20 Ft/m3 + áfa, míg a szennyvízelvezetés-
szolgáltatás körében 8,36 Ft/m3 + áfa összegben határozza meg.  
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező vagyonkezelési szerződés módosítását jelen 
határozat alapján aláírja.  
 
A vagyonkezelési szerződés módosításának aláírása mindkét fél részéről 2015. január 27. napján 
megtörtént.  A szerződés 1 példányának átadása a Pénzügyi Iroda részére 2015. február 27-én, 
továbbá 1 példány átadása a Jegyzői Irodavezető részére a szerződések nyilvántartása céljából 2015. 
február 27-én megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön ügyiratszám: LMKOH/823/1/2015. ) 
 
4/2015. (I. 22.) ÖH. 
A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására feladat-
ellátási szerződés megkötése  
 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Főplébániai Karitász 

Alapítvánnyal határozatlan időre a pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali 
ellátásának - mint kötelező önkormányzati feladatellátásnak - a biztosítására feladat-ellátási 
szerződést köt. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzata az 1) pontban megjelölt feladat-ellátásáért évente 500.000.- Ft 
összeg támogatást fizet, amely összeg felülvizsgálatát évente egy alkalommal bármely fél 
kezdeményezheti.  

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az 1) pontban 
meghatározott feladat-ellátáshoz kapcsolódó 500.000.- Ft-ot a 2015. évi költségvetésében 
megtervezi, és annak átadásáról az alábbiak szerint gondoskodik:  



- Tárgyév március 31. napjáig 250.000.-Ft; 
- Tárgyév október 31. napjáig 250.000.-Ft. 

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
előterjesztés 2. melléklete szerinti feladat-ellátási szerződés elkészítésére és aláírására. 

A feladat-ellátási szerződés aláírása mindkét fél részéről 2015. január 26. napján megtörtént. 
 A szerződés 1 példányának átadása a Pénzügyi Iroda részére 2015. február 2-án, továbbá 1 példány 
átadása a Jegyzői Irodavezető részére a szerződések nyilvántartása céljából 2015. február 2-án 
megtörtént. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: LMKOH/141/1/2015. ) 
 
 
10/2015. (I. 22.) ÖH. 
A Lajosmizsei Települési Értéktár 
fejlesztésével kapcsolatos pályázat jóváhagyása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a „Keressünk, mert találunk 
értéket Lajosmizsén” című, 2562 azonosító számú pályázat benyújtását, egyúttal felhatalmazta a 
polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum aláírására, benyújtására. 

A pályázati dokumentáció benyújtása megtörtént, a határozat csatolásra került a dokumentációhoz 
2015. január 23-án. A pályázat befogadásra került, de az elbíráló döntése alapján nem nyert 
támogatást.. (Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOH/725/2/2015.) 
 
2015. február 
 
14/2015. (II. 19.) ÖH. 
Belusz László képviselő javaslata az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.)  
önkormányzati rendelet felülvizsgálatához 

 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja Belusz László 
képviselő javaslatát, mely arra irányul, hogy a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény - települési támogatással összefüggő- végrehajtási rendeletének megjelenését 
követő 3 hónap elteltével kerüljön felülvizsgálatra Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. 
 
A határozat kivonat átadása az igazgatási csoportvezető és az egyes szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendeletmódosítást előkészítő kolléga részére megtörtént annak érdekében, hogy a 
2015. júniusi testületi ülésre a rendelet módosítás utólagos hatásvizsgálata elkészülhessen. 
 
A júniusi testületi ülésen a Képviselő-testület meghozta 79/2015. (VI.25.) határozatát, melynek 
értelmében Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) 
önkormányzati rendeletének - 2015. március 1. napjától hatályos módosítások - utólagos 
hatásvizsgálatát áttekintette és elfogadja azzal, hogy 

a) a jegyző készítse elő a rendeletmódosítást  arra vonatkozóan, hogy a kérelem alapjául 
szolgáló jövedelem és egyéb igazolások tételesen kerüljenek meghatározásra, a rendkívüli 
települési támogatás megállapításának részletszabályai kerüljenek pontosításra, továbbá 
az évente maximálisan adható családonkénti rendkívüli települési támogatás összege 
kerüljön meghatározásra. 

b) kerüljön kimutatásra 2015. augusztus 31-ig a szociális feladatokra kapott támogatás és 
annak felhasználása. 

(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: LMKOH/15/5/2015.)    
 



 
15/2015. (II. 19.) ÖH. 
Európa a polgárokért testvérvárosi 
találkozók programra pályázat előkészítése 
 
  

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

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

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

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

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 190.500.- 
forint pályázatírási költséget a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben szerepelő általános tartalék terhére 
biztosítja. 

 
A határozatból 1 példány megküldésre került a HBF Hungaricum Kft részére 2015. február 20-án, 
ugyanezen a napon a megbízási szerződés megkötése is megtörtént. A pályázat benyújtására 2015. 
február 27-én sor került. A pályázatot befogadták, azonban forráshiány miatt nem részesült 
támogatásban.       (Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOH./1782/8/2015.) 
 
16/2015. (II. 19.) ÖH. 
Döntés a 0395/125 helyrajzi számú terület elfogadásáról 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a 0395/125 helyrajzi 

számú terület elfogadásához ajándékozás jogcímén. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0395/125 helyrajzi számú 

területet településfejlesztés céljából - egyrészt a Pázmány Péter utca végleges kialakítása, 
másrészt a csatorna módosított nyomvonalának kiépítése - kívánja hasznosítani. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, - 
figyelemmel az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27) önkormányzati rendelet 16. 
§ (1) bekezdés b) pontjára - hogy a területszerzéssel kapcsolatos feladatokat végezze el. 

 
Az ajándékozási szerződés megkötése az önkormányzat és az ügyfél között 2015. március 10-én 
megtörtént, ugyanezen időponttal a terület tulajdonjogi rendezésével kapcsolatos feladatok elindítása 
megtörtént. (Ügyintéző: Dodonka Csaba  ügyiratszám: LMKOH/158/10/2015.) 
 
2015. március 
 
22/2015. (III. 12.) ÖH. 
Együttműködési megállapodás megkötése 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bács-
Kiskun 2020 területfejlesztési programhoz kapcsolódó fejlesztési programok illetve 
projektek előkészítésének és megvalósításának összehangolása, a fejlesztési források 
felhasználási hatékonyságának növelése érdekében együttműködési megállapodást köt 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a 
polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő együttműködési 



megállapodást a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal megkösse, és az ehhez 
szükséges egyeztetéseket, aláírásokat megtegye. 

 
 Az együttműködési megállapodás aláírása 2015. május 5. napján megtörtént. A megállapodás egy 
példányát a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megkapta, egy példány az ügyiratban elhelyezve, egy 
példány másolatban a Jegyzői Irodavezető, mint szerződés/megállapodás nyilvántartó kolléga részére 
átadva. (Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOH./2195/3/2015.) 
 
23/2015. (III. 12.) ÖH. 
A „Lajosmizse Város Önkormányzata részére 
helyi közút – és járdahálózat felújítása vállalkozási 
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárásához szükséges döntések 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a - „Lajosmizse Város 
Önkormányzata részére helyi közút és járdahálózat felújítása vállalkozási szerződés 
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban - jóváhagyta a bírálóbizottság javaslata alapján 
elkészült eljárást lezáró döntést és az eljárást lezáró döntés mellékletét képező összegezést 
az ajánlatok elbírálásáról, és a közbeszerzés eredményének megállapítására az eljárást 
lezáró döntés szerint dönt, mely szerint a közbeszerzési eljárás nyertese a Duna Aszfalt 
Kft.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert 
az eljárást lezáró döntés és az annak mellékletét képező összegezés aláírására, az 
eredmény kihirdetésére. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a 
8/2015. (I. 22.) határozatával már korábban elfogadott, az eljáráshoz tartozó konzultációs 
dokumentáció részét képező szerződés-tervezet megkötésére. 

 
Az út- és járdahálózat fejlesztési munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés 2015. április 1 napján 
került megkötésre. A szerződés 1 példányának átadása a Pénzügyi Iroda részére 2015. április 23-án, 
továbbá 1 példány átadása a Jegyzői Irodavezető részére a szerződések nyilvántartása céljából 2015. 
április 23-án megtörtént iktatott kísérőlevéllel együtt. (Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: 
LMKOH./804/11/2015.) 
 
25/2015. (III. 12.) ÖH. 
Kálmán Imre utcai telekalakítással kapcsolatos döntés 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult az Önkormányzat 
tulajdonát képező Lajosmizse, 2606/13 helyrajzi számú, közút megnevezésű, valamint az 
ezzel határos, magántulajdonban lévő Lajosmizse, 2605/70 helyrajzi számú, beépítetlen terület 
vonatkozásában lefolytatandó telekalakítási eljáráshoz. A telekalakítás során az Önkormányzat 
tulajdonába kerül a kialakuló Lajosmizse, 2605/83 helyrajzi számú, 36 m2 alapterületű 
közterület, valamint a 2606/13 helyrajzi számú közút területe 2829 m2-ről 2881 m2-re nő. 

2.) A telekalakítási eljárás során kialakuló 2605/83 helyrajzi számú közterület 36 m2 területét, 
valamint a 2606/13 helyrajzi számú közút területnövekedését képező 52 m2 területet a 2605/70 
helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai ajándékozás jogcímén adják az Önkormányzat 
tulajdonába. Lajosmizse Város Önkormányzata az ajándékozást elfogadja. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy 
a telekalakítási eljárás, valamint annak és ajándékozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzése érdekében az illetékes földhivatalnál eljárjon, valamint az ehhez szükséges 
okiratokat, így a telekalakítási vázrajzot, valamint a hozzá kapcsolódó ajándékozási szerződést 
aláírja. 

 



Az ajándékozási szerződés aláírása megtörtént, az Földhivatalhoz is beadásra került, megszületett a 
telekalakításról a határozat, de a tulajdonjogok átvezetése még folyamatban van. (2015.07.13-i 
állapot.)    (Ügyintéző: Kovács Gábor  ügyiratszám: LMKOH/2929/1/2015.) 
 
 
2015. április 07.  (rendkívüli ülés) 
 
35/2015. (IV. 07.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Víziközmű-társulat fejlesztési célú támogatásáról 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Víziközmű-társulat 
részére 15.000.000.- forint, azaz tizenötmillió forint összegű fejlesztési célú, vissza nem 
térítendő támogatást biztosított, amely összeggel 2015. december 31-ig köteles elszámolni. 

2.) Kifizetés ütemezése: 2015. április 15. 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert az 

Együttműködési megállapodás elkészítésére, és annak aláírására. 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15.000.000.- forint fejlesztési 

célú, vissza nem térítendő támogatást Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. 
mellékletének „Felhalmozási kiadások részletezése” elnevezésű táblázat „1.1. Lajosmizse 
város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)” sora terhére biztosítja. 

  
Az együttműködési megállapodás megkötésére 2015. április 22-én sor került, a 15MFt átutalása 2015. 
április 30-ig megtörtént.  A megállapodás 1 példányának átadása a Lajosmizsei Víziközmű-társulat 
részére 2015. április 22-én megtörtént, továbbá a Pénzügyi Iroda részére az átutalás teljesítése 
érdekében 2015. április 22-én valamint, 1 példány átadása a Jegyzői Irodavezető részére a 
szerződések nyilvántartása céljából 2015. április 22-én megtörtént.  (Ügyintéző: Dodonka Csaba  
ügyiratszám: LMKOH/158/29/2015.) 
 
2015. április 22. 
 
39/2015. (IV. 22.) ÖH. 
Döntés Lajosmizsei Köztemető 2015. évi fejlesztéséről 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a Mizsebau Építő 
Kft.-t 2015. év második félévi teljesítéssel a Lajosmizsei Köztemetőben a Baross Gábor 
tér és a Református temető rész menti kerítés megépítésére bruttó 7.733.190.- forint 
összegben az előterjesztés 2. mellékletét képező árajánlatában foglaltak szerint.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti fejlesztések kiadásait 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről 
szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 10. mellékletének „Felhalmozási kiadások 
részletezése” elnevezésű táblázatának „1.4. Temető” sora ter hére biztosítja. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a 
vállalkozási szerződések aláírására. 

  
A vállalkozási szerződés 2015. április 27-én aláírásra került, 2015. április 28-án a Jegyzői Iroda és a 
Pénzügyi iroda részére átadásra került a szerződés 1-1 példánya. A kivitelezés 2015. október 15-ig 
elkészül.(Ügyintéző: Dodonka Csaba  ügyiratszám: LMKOH/113/5/2015.) 
 
 
40/2015. (IV. 22.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
Alapító Okiratának módosítása 
 



41/2015. (IV. 22.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Alapító Okiratának módosítása 
 
 
42/2015. (IV. 22.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
Alapító Okiratának módosítása 
 
43/2015. (IV. 22.) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratának módosítása 
 
44/2015. (IV. 22.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti   
és Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti határozataival a nevezett intézmények 
Alapító Okirat módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 
jóváhagyta.  
 
A 40/2015-44/2015. határozatokból intézményenként 1-1 példányt kaptak az intézményvezetők, 
átadásra került 1-1 példány  a Pénzügyi Irodavezető részére valamint megküldésre került  a Magyar 
Államkincstár részére is 2-2 példányban. Az ügyiratban szintén minden intézmény alapító okiratából 
elhelyezésre került 2-2 példány Az IGSZ vezetője a Művelődési Ház dokumentumából is kapott egyet.  
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: LMKOH/1669/3/2015.) 
 
46/2015. (IV. 22.) ÖH. 
Hozzájárulás szolgalmi jog bejegyzéséhez 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult szolgalmi jog 
alapításához – az önkormányzat tulajdonát képező lajosmizsei 844/1 helyrajzi ingatlanon 
található belső tisztító idomra történő szennyvízcsatorna rákötés céljából - a lajosmizsei 844/3 
helyrajzi számú ingatlant illetően (uralkodó telek) a lajosmizsei 844/1 helyrajzi számú 
ingatlant terhelően (szolgáló telek) a határozat 2-3. pontjában foglalt feltételekkel. 

2.) A szolgalmi jog alapításának fejében a lajosmizsei 844/3 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa 
elővásárlási jogot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata javára a lajosmizsei 844/3 
helyrajzi számú ingatlanra. 

3.) A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatosan felmerülő összes költséget a kérelmező viseli. 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a 

szolgalmi jog és az elővásárlási jog alapításával kapcsolatos megállapodás megkötésére,  
valamint a szolgalmi jog és az elővásárlási jog  bejegyzéséhez szükséges dokumentumok 
aláírására. 

 
A határozat kivonat postai úton megküldésre került a kérelmező részére, melyet 2015. április 28-án 
átvett az ügyfél. 2015. május 5-én válaszlevélben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a  költségeket 
viseli a szolgalmi joggal kapcsolatban.    (Ügyintéző: Dodonka Csaba ügyiratszám: 
LMKOH/158/38/2015.) 
 
 
 
 
 
 



2015. május 6. rendkívüli 
 
 
47/2015. (V. 06.) ÖH. 
Pályázat benyújtása 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatására 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a 
„Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására” 
elnevezésű pályázati kiírásra. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta polgármestert a 
pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges nyilatkozatok 
megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a 
Támogatói Okirat megkötésére. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges 
önerőt – 189.200.- forintot - Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. 
évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete dologi kiadásai terhére 
biztosítja. 

 
A pályázat benyújtásra került 2015. május 8-án. A pályázatot pozitív elbírálásban részesítették, 
amellyel az önkormányzat 5.108.400.- forintot nyert el  a nyári gyermekétkeztetés lebonyolításához. 
(Ügyintéző: Dodonka Csaba ügyiratszám: LMKOH/3892/4/2015.) 
 
48/2015. (V. 06.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
Alapító Okiratának módosítása 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára – a határozat 1. mellékletét képező – Alapító Okirat módosító okiratát, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – Alapító 
Okiratát jóváhagyta.  

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

 
Az alapító és módosító okiratok aláírása 2015. május 06-án megtörtént, ugyanezen a napon a Magyar 
Államkincstár részére is megküldésre került.  A MÁK 2015. május 11-én bejegyezte és a törzskönyvi 
kivonatok átvetetése az IGSZ-szel, a Művelődési Házzal és a Pénzügyi Irodával 2015. június 18-án 
megtörtént. A honlapra felhelyezés dátuma 2015. június 29.    (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta 
ügyiratszám: LMKOH/1669/7/2015.) 
 
2015. május 21.  
 
55/2015. (V. 21.) ÖH. 
Új buszvárók létesítése 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város központjában az egyedi 
megjelenésű buszváró megépítését támogatta és egyetértett a körülötte lévő terület rendbetételével. A 
Képviselő-testület megbízza Basky András polgármestert, hogy a következő soros ülésre terjesszen elő 
olyan előterjesztést, melyben még egy látványterv kerül megjelenítésre. A látványtervekhez készüljön 
költségvetés. 
 
A soros Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került a látványtervek több variácója, melyhez a 
beruházás bekerülési költsége is meg lett határozva.    (Ügyintéző: Szilágyi Ödön ügyiratszám: 
LMKOH/3430/1/2015.) 
 



56/2015. (V. 21.) ÖH. 
Reklámvitrin elhelyezése 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatta a Green – West Kft. 2 db 
ingyenes típusú buszváró telepítését, de nem a város központjában, hanem mindkettőt a Dózsa telepi 
buszmegállóknál. A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a város központjában egy reklámvitrin 
elhelyezésére, melynek helyszíne a Green-West Kft-vel egyeztetett helyszín. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta Basky András polgármestert a 
határozat 1.) pontjának végrehajtásához kapcsolódó valamennyi szükséges intézkedés megtételére, a 
szerződések megkötésére.  
 
A reklámvitrin elhelyezésének és a buszvárók pontos helyszínének egyeztetése 2015. augusztus 
második hetében történik, ezt követően kerül sor a szerződéskötésre.        (Ügyintéző: Szilágyi Ödön 
ügyiratszám: LMKOH/3430/1/2015.) 
 
60/2015. (V. 21.) ÖH. 
Gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozta:  
 
1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2015. június 22-től 2015. augusztus 14-ig - 

a 2015. május 18. napjáig leadott igényeknek megfelelően - az Intézmények Gazdasági 
Szervezetének koordinálásával biztosítja a gyermekek nyári napközbeni ellátását, naponta 7.30 
órától 16.30 óráig. 

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

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

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

5)   A gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet (a 
megbízási díjak, az étkeztetés és az egyéb költségeket ) a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklet  IGSZ 2015. évi adatai  táblázat ban szereplő 
működési kiadások terhére biztosítja. 

 
A határozat kivonatot végrehajtás céljából megküldtük az IGSZ vezetőjének 2015. május 29-én. 1. pl. 
kivonat az ügyiratban is elhelyezésre került.  
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám LMKOH/3954/1/2015..) 
 
62/2015. (V. 21.) ÖH. 
Vételi ajánlat tétele a lajosmizsei 844/3 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lajosmizsei 844/3 helyrajzi számú 
ingatlan vonatkozásában 5.500.000.- forint értékben vételi ajánlatot tesz az ingatlan 
tulajdonosa részére. 



2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a polgármestert, hogy 
amennyiben a lajosmizsei 844/3 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa elfogadja a határozat 1.) 
pontjában felkínált összeget, akkor a soros Képviselő-testületi ülésre készíttesse elő a fedezet 
biztosítása céljából a költségvetési rendelet módosítását és amennyiben a költségvetési 
rendeletben rendelkezésre áll a fedezet a rendelet hatálybalépését követően felhatalmazza a 
polgármestert az adásvételi eljárással kapcsolatos feladatok lebonyolítására, a szerződés 
megkötésére. 

  
Kérelmező  részére 2015. május 26-án kiküldésre került a 61/2015. (V.21.) ÖH és a    62/2015. (V.21.) 
ÖH  Az ügyfél 2015. június 01-én személyesen jelezte, hogy nem fogadja el az önkormányzat 5,5 Mft-
os vételi ajánlatát, mert az ingatlant 7. Mft-ért kívánja értékesíteni. Szerződéskötésre így nem került 
sor, az ügyirat tartalmaz 1-1 pl határozat kivonatot.          Kérelmező a 2015. augusztus 13-i testületi 
ülés napirendi pontjában írtak szerint írásban tájékoztatta az önkormányzatot, hogy mégis elfogadja 
az önkormányzat vételi ajánlatát, így az előterjesztés elkészítésre került a 3. napirendi pontban 
foglaltak szerint. (Ügyintéző: Dodonka Csaba  ügyiratszám LMKOH/158/45/2015.)  
 
63/2015. (V. 21.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában lévő víziközmű-vagyon vagyonértékelésével 
kapcsolatos döntések meghozatala 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a VIKÖV Víziközmű 

Kft-t a Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonába lévő közműves ivóvízellátást és 
szennyvízelvezetést szolgáló - KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú 
„Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” 
című pályázat keretében kialakuló új víziközmű-elemekre is kiterjedően - víziközművek 
vagyonértékelésének elvégzésére 7.662.000.- forint + ÁFA összegben az előterjesztésben 
fogalt feltételek szerint. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti kiadások Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 12. „Víztermelés, -kezelés, -ellátás” sorában 
szereplő dologi kiadások terhére biztosítja. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 
A szerződés aláírására  2015. 06. 23-án került sor, majd megküldésre került a Bácsvíz Zrt. részére is.   
1 pl. határozat az ügyiratban elhelyezve.  (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea  ügyiratszám: 
LMKOH/23/16/2015.) 
 
64/2015. (V. 21.) ÖH. 
Pályázat benyújtása az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a(z) 
egészségügyi  alapellátást szolgáló épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása célterületre 
pályázatot nyújt be. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről 
szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének 1.2. során szereplő 
10.924.000.- Ft terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a 
pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére és ehhez kapcsolódó 
aláírások megtételére valamint a pályázat benyújtására. 

  



A pályázat 2015. június 9. napján benyújtásra került az Egészségház energetikai korszerűsítésére. A 
Képviselő-testület 92/2015. (VI. 25.) határozata alapján a pályázat 2015. június 29. napján 
visszavonásra került. 
         (Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOH./4113/1/2015.) 
 
65/2015. (V. 21.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit 
javító fejlesztések támogatására 
 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be  „A 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta polgármestert a 

pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges nyilatkozatok 
megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a 
Támogatói Okirat megkötésére. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges 
önerőt – 2.820.800.- forintot - Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai táblázat 3.1. sorában szereplő általános 
tartalék terhére biztosítja. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához 
szükséges ÁFA összeget – 3.046.464.- forintot - Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklete Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai táblázat 3.1. 
sorában szereplő általános tartalék terhére megelőlegezi és felkéri a polgármestert, hogy az 
ÁFA összegét igényelje vissza a számla kifizetést követő áfa bevalláskor. 

  
A pályázat benyújtása 2015. május 22-én megtörtént. A pályázat tartalék listára került, jelenleg 
támogatásban nem részesítették. (Ügyintéző: Dodonka Csaba ügyiratszám: LMKOH/4045/4/2015.) 
 
66/2015. (V. 21.) ÖH. 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola működtetői feladatainak 
ellátásáról döntés 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Lajosmizsei 

Fekete István Sportiskolai Általános Iskola vonatkozásában - a Felsőlajosi tagintézmény 
kivételével – a működtetői feladatokat a helyi önkormányzati képviselők választását követő év 
szeptember 1-jétől, azaz 2015. szeptember 1-től  továbbra is el kívánja látni. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy  
a határozat  1.) pontjában foglalt döntéssel kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegye , a 
szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja.  

 
2015. május 29-én kísérőlevéllel megküldésre került a határozat kivonat a KLIK és az iskolaigazgató 
részére, a pénzügyi vezető részére 2015. június 4-én került megküldésre szintén kísérőlevéllel együtt, 
valamint egy példány kivonat elhelyezésre került az ügyiratban is.         (Ügyintéző: Muhariné Mayer 
Piroska ügyiratszám: LMKOH/4140/2/2015.) 
 
 
 
 
 
 
 



71/2015. (V. 21.) ÖH. 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának átfogó értékelése 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú 
melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő, és az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az előterjesztés mellékletét képező - átfogó értékelést 
elfogadta. 
 
A gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról szóló határozat kivonat megküldése a beszámolót készítők 
részére megtörtént, valamint a BKM-i Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére is el lett 
küldve 2015. május 22-én.        (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: 
LMKOH/2832/19/2015.) 
 
2015. június 25. 
 
77/2015. (VI. 25.) ÖH. 
A járási hivatalok kialakítására 
vonatkozó megállapodás módosítása 

          
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztés 
mellékletét képező járási hivatalok kialakítására vonatkozó 2. számú megállapodás módosítást azzal, 
hogy a megállapodás 1. mellékletében a „Közös használatba kerülő helyiségek” közül a „7. folyosó” 
mérete 14,2 m2 , a”8. folyosó” helyesen „10. folyosó”, melynek mérete 26,1 m2.. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármester a 
megállapodás módosításának aláírására.  
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a jegyzőt, hogy a járási 
hivatalok kialakítására vonatkozó megállapodás módosítás alapján készítse elő az üzemeltetési 
megállapodás módosítását.  
 
A határozat kivonat megküldése az érintett felek részére megtörtént 2015. július 2-án. A 
szerződéskötésre 2015. július 02-án került sor, a szerződésből egy példány átadva a Jegyzői 
Irodavezető részére a szerződések nyilvántartása céljából 2015. július 21-én megtörtént a         
(Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám: LMKOH/826/8/2015.) 
 
78/2015. (VI. 25.) ÖH. 
Vizi közművek vagyonkezelési szerződésének  
bérleti-üzemeltetési szerződéssé alakítása 
 
 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta az előterjesztés 
mellékletét képező, a település vízi közműveire vonatkozó üzemeltetési szerződések módosítását.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazta Basky András polgármestert a szerződések aláírására azzal, 
hogy a szerződések aláírását megelőzően  

a) az előterjesztés mellékletében foglalt szerződés 1. melléklete szerinti vagyonelemeket 
egyeztetni kell a 2013. március 26-án kelt vagyonkezelési szerződésben a Bácsvíz Zrt. 
vagyonkezelésébe adott vagyonelemekkel, a vagyonelemek tartalmi eltérése esetén erről a képviselő-
testületet tájékoztatni kell és a szerződés nem írható alá, 
b) a szerződés aláírását megelőzően a vagyonkezelési szerződésben foglalt elszámolásnak a 
Bácsvíz Zrt. részéről eleget kell tenni. 



3. A Képviselő-testület felhatalmazta Basky András polgármestert az üzemeltetési szerződések 
módosításaiban (előterjesztés 1. és 2. melléklete) foglalt külön megállapodások megkötésére. 

A határozat végrehajtására a 2015. augusztus 27-i ülésre önálló előterjesztés készül.          
(Ügyintéző: Szilágyi Ödön  ügyiratszám: LMKOH/1779/3/2015.) 
 
80/2015. (VI. 25.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját áttekintette és módosítás nélkül a 2.) pontban foglalt 
kiegészítéssel elfogadja.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az előterjesztésben felsorolt „A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósult elemei”  - 
kiegészítve az EGYSZI vezetője által elmondottakkal -  a HEP megfelelő pontjaihoz 
beépítésre kerüljenek. 

 
2015. június 26-án az egysége HEP elkészítése, aláírása megtörtént, majd megküldésre került a Türr 
István Képző és Kutató Intézet részére.       (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: 
LMKOH/633/5/2015.) 
 
 
84/2015. (VI. 25.) ÖH. 
Egyedi új buszvárók létesítése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város központjában az egyedi 
megjelenésű buszvárók látványtervei közül a „B” változatot támogatja. A Képviselő-testület megbízza 
Basky András polgármestert a szükséges intézkedések (engedélyezési tervdokumentáció 
megrendelése, engedélyeztetés lefolytatása, kivitelezési ajánlatok beszerzése stb.) megtételére, majd a 
szükséges döntéshozatal érdekében a Képviselő-testület elé terjesztésre.  
 
A „B” változatra a tervezési munka folyamatban van,  a szükséges (pénzügyi fedezet biztosítása) 
döntéshozatal érdekében a Képviselő-testület újra tárgyalja majd az előterjesztést.  (Ügyintéző: 
Szilágyi Ödön  ügyiratszám: LMKOH/3430/1/2015.) 
 
87/2015. (VI. 25.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Városi Labdarugó Club támogatásáról 
 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a tulajdonában lévő 
6050 Lajosmizse, Mizsei utca 7-9. szám alatti, 841/7 helyrajzi számon található Lajosmizsei Városi 
Labdarúgó Sportcentrum kiszolgáló épületén megvalósítandó fejlesztéshez a Lajosmizsei Városi 
Labdarúgó Club részére. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fejlesztés költségigényének 30 %-
át, 1.624.952.- forintot a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club részére államháztartáson kívülre 
felhalmozási célú támogatásként biztosítja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. melléklet kiadási tábla 
3.1. sor általános tartaléka terhére nyertes pályázat esetén. 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert az 
Együttműködési megállapodás elkészítésére, és annak aláírására. 
 
2015. június 26-án Faragó Gyula részére elektronikusan kiküldésre került a határozat kivonat és az 
ügyiratban is elhelyezésre került. A pályázat eredményéről még nincs döntés, így az együttműködési 



megállapodás sem lett  még megkötve. A megállapodás megkötése esetén a  pénzügyi iroda értesítendő 
és a szerződéseket nyilvántartó jegyzői iroda vezetője is. 
(Ügyintéző: Dodonka Csaba  ügyiratszám: LMKOH/1976/6/2015.) 
 
88/2015. (VI. 25.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú 
Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című konstrukcióra 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, pályázatot nyújt be 
a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése című konstrukcióra a Lajosmizse, Attila utca 6. és Rákóczi utca 30. szám alatti 
óvodák épületenergetikai fejlesztésére. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a 
pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére, aláírására és a pályázat 
benyújtására. 

  
A pályázat 2015.07.15. napján került benyújtásra a Képviselő-testület által meghatározottak alapján. 
A pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van.  (Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: 
LMKOH./4407/20/2015.) 
 
 
90/2015. (VI. 25.) ÖH. 
Pályázat benyújtása közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás igénybe vételére 
 
 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás igénybevételére pályázatot nyújt be az alábbi célterületekre: 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.) intézménynél 
a) A főbejárat feletti előtető esővíz elvezető csatornájának javítására, 
b) LED fényújság beszerzésére, 
c) Szabadtéri színpad felületének felújítására. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a 
pályázat benyújtásához szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére és aláírására, a pályázat 
benyújtására, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötésére. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges bruttó 
500.000.- forint önerőt Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi 
költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. mellékletének 6. Pályázatok önrésze 
című sorának terhére biztosítja 

  
A pályázat 2015. június 29-én a határozatban foglaltaknak megfelelően benyújtásra került, jelenleg 
elbírálás alatt van.        (Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám LMKOH./5624/1/2015.) 
 
91/2015. (VI. 25.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás a  
200 m3-es vasbeton víztorony elbontáshoz 

 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel adott 
tulajdonosi hozzájárulást a 700 hrsz-ú ingatlanon lévő  200 m3-es vasbeton víztorony bontási 
engedélyezéséhez, illetve a bontási munkálatokhoz: 
 



a) A bontási munkálatok, beleértve a bontási törmelék elszállítását és a bontással érintett terület 
rekultivációját, csak és kizárólag nyári iskolai szünidőben június 20-tól augusztus 31-ig végezhetőek. 
 
b) A kivitelezőnek be kell szereznie a Bácsvíz Zrt. bontáshoz való hozzájáruló nyilatkozatát. 
 
c)  A bontás alsó síkja a víztorony jelenlegi bejárati padlószintjétől számítva lefelé 2 m.  
 
2)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az elbontásra 

kerülő víztornyon elhelyezett antennák áthelyezésre kerüljenek az új víztoronyra. 
 

A határozat kivonat megküldésre került tértivevénnyel a Duna Aszfalt Kft-nek és a Bácsvíz Zrt-nek, a 
tértivevények visszaérkeztek.        (Ügyintéző: Szilágyi Ödön ügyiratszám: LMKOH/1365/16/2015.) 
 
 
2015. június 29. rendkívüli 
 
95/2015. (VI. 29.) ÖH. 
Támogatás nyújtása új sportcsarnok építéséhez 
 

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

Önkormányzata tulajdonában lévő 700 helyrajzi számon található, a Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola területén megvalósítandó új sportcsarnok építéséhez a Fekete 
István Általános Iskolai Sport Egyesület részére. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fekete István Általános Iskolai 
Sport Egyesület részére 38.480.000.- forint támogatást nyújt az előterjesztés 2. mellékletében 
található Együttműködési megállapodás alapján a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati 
rendelete 2. melléklet kiadási tábla 3.1. sor általános tartaléka terhére. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert az új 
sportcsarnok építésével kapcsolatosan felmerülő feladatok elvégzésére, valamennyi szükséges 
nyilatkozat megtételére, aláírására, és az előterjesztés mellékleteiben szerepelő 
Együttműködési megállapodás és a Háromoldalú megállapodás aláírására. 

 
Az együttműködési megállapodás és a háromoldalú  megállapodás 2015. június 29-én megkötésre 
került. A Pénzügyi Iroda részére mindkét megállapodás átadása 2015. június 29-én megtörtént és 
ugyanezen a napon a Pénzügyi Iroda átutalta az ISE részére a szükséges támogatást.       (Ügyintéző: 
Dodonka Csaba ügyiratszám: LMKOH/5685/2/2015.) 
 
96/2015. (VI. 29.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatala 
 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizséért 
Közalapítvány változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy a módosított alapító okirat 2015. július 1. napján lép 
hatályba.  
2.) 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. 
 
 
 
 



A változás bejelentési kérelem ügyfélkapun benyújtásra került 2015. július 6-án. A Kecskeméti 
Törvényszék  az alapító okirat módosítás és a közhasznú jogállás  nyilvántartásba vétele kérelem 
alapján végzéssel elrendelte 2015. július 7. napján  a változás nyilvántartásba vételét (Ügyintéző: dr. 
Tóth Andrea  ügyiratszám: LMKOH/1085/4/2015.) 

 
 
 

Határozat-tervezet 
 
……../2015. (…..)ÖH 
A 2015. január 01-től 2015. június 30-ig tartó időszakban  
a Képviselő-testület által meghozott és 2015. június 30-ig  
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló  
jelentés elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését – a 2015. január 
1-től 2015. június 30-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2015. június 
30-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról- elfogadja.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. augusztus 13. 

 
 
 
Lajosmizse, 2015. augusztus 06. 
 
 
 

dr. Balogh László  
jegyző sk. 

 
 


