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JELENTÉS 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2016. január 21-i ülésére 

 
 
Tárgy:  A 2015. augusztus 01-tıl 2015. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület 

által meghozott és 2015. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtása 
 
Ikt. sz.: LMKOH/2/2/2016. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
  
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdése és 26. § 
(5) bekezdése értelmében, fenti tárgykörben jelentést kell készíteni. A lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról a jegyzı évente két alkalommal köteles beszámolni a testületnek. 
A jelentés elkészítése során figyelembe vettem a megjelölt idıszakban meghozott és lejárt 
határidejő határozatok kivonatait. 
A képviselı-testület határozatainak továbbítása a végrehajtásért felelıs - elıterjesztést készítı 
- ügyintézı részére minden esetben megtörtént a Képviselı-testületi ülés idıpontját követı 5 
munkanapon belül. 
 
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselı-testület tagjait: 
 
2015. augusztus 
 
97/2015. (VIII. 13.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás Holokauszt  
emléktábla elhelyezéséhez         

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad 
az elıterjesztés mellékletét képezı Holokauszt emléktábla elhelyezésére, mely a 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola falára kerülhet fel.    
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. augusztus 13. 

 
A határozat megküldésre került a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Közép-
Magyarországi Területi csoportjának 2015. augusztus 27-én és a Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola részére 2015. augusztus 28-án. A tábla elhelyezése 2015. 
októberben megtötént.  (Ügyintézı: Szilágyi Ödön  ügyiratszám: LMKOH/5145/2/2015.) 
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98/2015. (VIII. 13.) ÖH. 
Önkormányzati fejlesztések támogatásával 
kapcsolatos irányvonalak meghatározása 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása címő pályázati kiírásra az alábbi célterületekre, valamint mőszaki 
tartalomra vonatkozva kíván pályázatot elıkészíteni: 
Az igényelt támogatás 
a) 80 %-a kerüljön útépítésre és járdaépítésre elıkészítésre a Képviselı-testületi 

ülésen elhangzott utakra, járdaszakaszokra figyelemmel,  
b) 20 %- a az óvoda székhelyintézményének régi szárnyában található mosdók 

felújítására, valamint a belvízelvezetés érdekében az ülésen elhangzott területek 
vonatkozásában a belvíz elvezetési rendszerek felújítására. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a határozat 1) pontjában meghatározott fejlesztési célokra vonatkozóan 
készítse elı a pályázatot, majd terjessze a képviselı-testület elé. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. augusztus 13. 

A pályázat a képviselı-testületi határozatnak megfelelıen az alábbi mőszaki-pénzügyi 
paraméterek alapján 2015. szeptember 01. napján benyújtásra került:   
Út és járdaépítésre: 149.220.080.-Ft, gépbeszerzésre: 14.800.000.-Ft, belvízvédelmi rendszer 
fejlesztésére: 22.918.920.-Ft, Óvoda vizesblokk felújításra: 13.061.000.-Ft. 
 
A pályázatot forráshiány miatt elutasították! (Ügyintézı: Horváth Sándor  ügyiratszám: 
LMKOH/6528/1/2015.) 
 
102/2015. (VIII. 13.) ÖH. 
Személygépkocsi parkolók létesítése  
         

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Szabadság 
tér 7-8. sz. elıtti közterületek rendezése érdekében a Dózsa Gy. út páratlan oldalán a 
Széchenyi út és a Szent Lajos út közötti fıúttal párhuzamos közterületre egységes 
terület-rendezési terv készüljön el, mely figyelembe veszi a már meglévı 
városrendezési terveket, a lefolytatott egyeztetéseket. A további tervek elkészítésére és 
az elkészült tervek alapján a kivitelezésre kerüljön bekérésre árajánlat, mely 
figyelembe veszi azt, hogy a megvalósítás szakaszolható legyen. Az így elkészült 
anyagot a polgármester terjessze a Képviselı-testület elé.    
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. augusztus 13. 

 
A tervek elkészítésére és a kivitelezésre majd a TOP pályázat keretén belül megjelenı Zöld 
város projekten belül kerülne sor Amíg a pályázat feltételei nem ismertek célszerő a határozat 
végrehajtásával  várni.   (Ügyintézı: Szilágyi Ödön  ügyiratszám: LMKOH/1401/19/2015., 
LMKOH/336/28/2015.) 
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103/2015. (VIII. 13.) ÖH. 
Személygépkocsi parkolók létesítése  
         

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja, hogy az 
elıterjesztésben szereplı fejlesztések közül az Attila utca elejére tervezett térkı 
parkoló felújítási munkák még ebben az évben megvalósuljanak.    
 
2)  Az 1./ pontban rögzített fejlesztés pénzügyi fedezetének az általános tartalék kerül 
megnevezésre azzal, hogy a fejlesztés összege a következı költségvetési rendelet 
módosításánál lesz elkülönítve. 
 
3) A Képviselı-testület megbízza Basky András polgármestert, hogy a kivitelezés elıtt 
a szükséges közbeszerzési eljárást lefolytassa és a nyertes vállalkozóval a vállalkozási 
szerzıdést megkösse. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. augusztus 13. 

 
A közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a kivitelezıvel a szerzıdéskötésre sor került 
2015. novemberr3-án, a parkoló építése befejezıdött, a mőszaki átadás-átvétel idıpontja 
2015. december 03.   (Ügyintézı: Szilágyi Ödön  ügyiratszám: LMKOH/1401/19/2015., 
LMKOH/336/28/2015.) 
 
104/2015. (VIII. 13.) ÖH. 
Környezetvédelmi Díjra beérkezett pályázatok 
elbírálása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Ellenırzı 
Bizottság javaslatának figyelembe vételével 
 
♦ Bagaméri László és Bagaméri Lászlóné 
   valamint  
♦ Hegedős Éva 
    
pályázók által benyújtott pályázatokat „Virágos Lajosmizséért” Környezetvédelmi 
Díjra érdemesnek ítéli meg. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. augusztus13., a díj átadása 2015. augusztus 20. 

 
A díjak átadása 2015. augusztus 20-án megtörtént.  (Ügyintézı: Kasnyikné Földházi Tünde  
ügyiratszám: LMKOH/5873/3/2015.) 
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2015. augusztus (rendkívüli ülés) 
 
 

105/2015. (VIII. 27.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmő-vagyonnal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja az Önkormányzat tulajdonában álló közmőves ivóvízellátást, valamint 
szennyvízelvezetést szolgáló víziközmővekre vonatkozó, VIKÖV Víziközmő Kft. 
által 2015. augusztus 14. fordulónappal elkészített, és benyújtott vagyonértékelést. 
A Képviselı-testület úgy dönt továbbá, hogy a vagyonértékelés alapján 2015. 
szeptember 1. napjával kerüljön átvezetésre a víziközmővek vagyonértéke a 
számviteli nyilvántartásban. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester, jegyzı 
Határidı: 2015. augusztus 27. 

 
106/2015. (VIII. 27.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmő-vagyonnal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az elıterjesztés 1. és 2. mellékletét képezi, az Önkormányzat 
tulajdonában álló ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést szolgáló vízi-
közmővek üzemeltetésére vonatkozó szerzıdésmódosítást azzal, hogy egyidejőleg 
jóváhagyja a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú „Lajosmizse Város 
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése” címő 
pályázat során kiépült vagyonelemek bérleti üzemeltetési szerzıdés keretében a 
Bácsvíz Zrt-nek üzemeltetésre történı átadását. 
 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza Basky András Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott 
üzemeltetési szerzıdés módosítások aláírására, és a módosításokkal kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határidı: 2015. augusztus 27. 
 

A jóváhagyott üzemeltetési szerzıdés módosítások aláírása 2015. augusztus 31-én megtörtént 
A Bácsvíz Zrt. jóváhagyás céljából 2015. szeptember 16. napján küldte meg a szerzıdések 
módosításait a Magyar  Energetikai és Közmő Szabályozási Hivatal részére. A 
vagyonértékelés alapján az ivóvízellátást, valamint a már meglévı szennyvízelvezetést 
szolgáló vízi közmővek vagyonértéke a számviteli nyilvántartásban átvezetésre került. Az új 
szennyvízelvezetést szolgáló vízi közmővek vagyonértékét csak akkor lehet átvezetni, ha az 
üzemeltetéshez szükséges  jogerıs engedélyek rendelkezésre állnak.  (Ügyintézı: dr. Tóth 
Andrea  ügyiratszám: LMKOH/23/27/2015.) 
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108/2015. (VIII. 27.) ÖH. 
Európa a polgárokért testvérvárosi  
találkozók programra pályázat benyújtása 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 

pályázatot nyújt be az Európa a polgárokért 2014-2020 testvérvárosi 
találkozók programjára. 

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

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

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

5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázathoz 
szükséges 31.750.- forint pályázatírási költséget Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 
3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város 
Önkormányzata 2015. évi kiadásai táblázat 1.3 Dologi kiadások sora 
terhére biztosítja. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. augusztus 27. 

A pályázat 2015. szeptember 1. napján benyújtásra került és támogatásban részesült, melynek 
összege 14.500 euro (a forintra történı átszámítás árfolyama még nem ismert).  (Ügyintézı: 
Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOH/1782/16/2015.) 
 
2015. szeptember 
 
109/2015. (IX.24.) ÖH. 
A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodása 3. számú módosításának elfogadása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 
elıterjesztés mellékletét képezı, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást, és felhatalmazza Basky András polgármestert a Megállapodás 
aláírására. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. szeptember 24. 

 
A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodás 3. számú módosításának aláírása 2015. október 02-án megtörtént.  
(Ügyintézı: Szilágyi Ödön ügyiratszám: LMKOH/1365/29/2015.) 
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111/2015. (IX.24.) ÖH. 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági  
helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse város közrend- 
és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. szeptember 24. 
 

A Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadásáról az 
İrsparancsnok Úr és a kapitányság vezetı Úr értesítése határozat kivonattal megtörtént 
2015. szeptember 30-án.   (Ügyintézı: Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám: I/25/4/2015.   
 
112/2015. (IX.24.)ÖH. 
Rendezési tervi vélemények elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete A településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökrıl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrıl szóló 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 39. § (2) bekezdés szerint a 
településrendezési eszközök 33/2014. (III.20.) ÖH., 48/2014.(IV.29.) ÖH., 
84/2014.(VIII.14.) ÖH. döntésekkel  indított módosítása véleményezésének ismeretében 
a következı döntést hozza: 
 
1.)  A beérkezett véleményeket az elıterjesztés melléklete szerint elfogadja. 
2.) A képviselı-testület felkéri a Polgármestert az elıterjesztés melléklete szerinti 

államigazgatási szervi tájékoztatást követıen az Eljr. 40. § szerinti záró 
szakvélemény megkérésére és azt követıen a jóváhagyás elıterjesztésére. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. szeptember 24. 

 
A határozat végrehajtása a rendezési terv elfogadásával megtörtént. (Ügyintézı: Kovács 
Gábor ügyiratszám: LMKOH/937/28/2015.  ) 
 
113/2015. (IX.24.)ÖH. 
Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy dr. 

Szabó Izabella Laura Lajosmizse 2. sz. fogorvosi körzetében a területi ellátási joggal és 
kötelezettséggel járó fogorvosi praxisjogot el kívánja elidegeníti.   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dr. Szabó 
Izabella Laura által megjelölt Dr. Dénes Zsolttal (nyilvántartási szám: 46255) Lajosmizse 
2. sz. fogorvosi praxis mőködtetésére feladat-ellátási szerzıdést kíván kötni. Az ehhez 
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szükséges feladat-ellátási elıszerzıdés megkötésének az a feltétele, hogy a Fogsordoktor 
Bt. írásban nyilatkozik és vállalja, hogy a fennálló feladat-ellátási szerzıdés közös 
megegyezéssel történı megszüntetéséhez feltétel nélkül hozzájárul az azt megelızı 
nappal, amellyel Dr. Dénes Zsolt a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek 
megszerzését igazolja a polgármester felé, és vele a feladat-ellátási szerzıdés 
megköthetı.  

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Fogsordoktor Bt. (székhely: 1202 Budapest, Baross utca 45. 5/21., 
cégjegyzékszám: Cg. 03-06-115927) 2.) pontban meghatározott írásbeli nyilatkozatának 
benyújtásakor a Lajosmizse 2. sz. fogorvosi praxis mőködtetésére irányuló feladat-ellátási 
elıszerzıdést Dr. Dénes Zsolttal (nyilvántartási szám: 46255) megkösse. 

4.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy – a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek Dr. Dénes Zsolt által történı 
megszerzését követıen - a Fogsordoktor Bt-vel fennálló feladat-ellátási szerzıdést közös 
megegyezéssel megszüntesse, és Dr. Dénes Zsolttal (nyilvántartási szám: 46255) feladat-
ellátási szerzıdést megkösse.   

5.) Amennyiben a jelen határozat alapján nem kerül sor a Lajosmizse 2. sz. fogorvosi praxis 
mőködtetésére irányuló feladat-ellátási elıszerzıdés, valamint a feladat-ellátási szerzıdés 
megkötésére, abban az esetben Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
úgy dönt, hogy nem tud és nem is kíván feladat-ellátási szerzıdést kötni Dr. Szabó 
Izabella Laura által megjelölt Dr. Dénes Zsolttal (nyilvántartási szám: 46255), és a 
Fogsordoktor Bt-vel fennálló feladat-ellátási szerzıdés hatályban marad.  

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határidı: 2015. szeptember 24. 
 
A feladat-ellátási elıszerzıdés megkötésének idıpontja 2015. szeptember 29. A Fogsordoktor  
Bt a vele 2015. október 20. napján kötött szerzıdésben vállalta, hogy a II. számú fogorvosi 
körzet tekintetében a feladat-ellátási szerzıdést 2015. november 30. napjával közös 
megegyezéssel  megszünteti, ha  Dr. Dénes Zsolt a szükséges engedélyek és szerzıdések 
birtokában a fogorvosi egészségügyi ellátást 2015. december 1. napján megkezdi. A Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 2015. október 9. napján 
engedélyezte, hogy Dr. Dénes Zsolt Lajosmizse II. számú vegyes fogorvosi körzetben 2015. 
december 01. napjától vásárlás jogcímen praxisjog jogosultjaként önálló fogorvosi 
tevékenységet végezzen. Erre tekintettel 2015. október 20. napjával – 2015. december 1. 
napjától – megkötöttük Dr. Dénes Zsolttal az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdést és közös 
megegyezéssel megszőnt a Fogsordoktor Bt-vel fennálló egészségügyi feladat-ellátási 
szerzıdés 2015. november 30. napján. A fent leírtak alapján a határozat 5. pontjának 
végrehajtására nem került sor, mert az abban foglalt feltétel nem teljesült.        (Ügyintézı: 
Gyurgyik Erzsébet, dr. Tóth Andrea ügyiratszám: LMKOH/3576/18/2015. 
 
114/2015. (IX.24.)ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása  
 

Határozat 
 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – az elıterjesztés 

mellékletét képezı – Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási 
megállapodásának módosítását elfogadja. 
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2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – felhatalmazza a 
polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott 
módosításnak megfelelı egységes szerkezető társulási megállapodás elkészítésére 
és aláírására. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a változást a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatóságánál bejegyeztesse.   

Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. szeptember 24. 

 
A társulási megállapodás módosítása 2015. szeptember 29-én aláírásra került, a MÁK 2015. 
október 06-án bejegyezte október 06-i hatályosulással.   (Ügyintézı: Rostásné Rapcsák 
Renáta ügyiratszám: LMKOH/618/2015. ) 
 
116/2015. (IX.24.)ÖH. 
Hajléktalan személyek nappali ellátása 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hajléktalan személyek 
nappali ellátását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Régió Kecskeméti 
Csoportjával kötött feladat-ellátási szerzıdés keretében biztosítja 2016. január 01-tıl.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a  szerzıdés elkészítésére és aláírására azzal, hogy a feladatellátás 
biztosításáért Lajosmizse Város Önkormányzata 250.000.- Ft/éves díjat fizet, melynek 
fedezetét az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében betervezi. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. szeptember 24. 

 
A szerzıdés Lajosmizse Város Polgármestere által aláírásra került, azonban még várjuk 
annak visszaérkezését.   (Ügyintézı: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: 
LMKOH/634/9/2015.   
 
117/2015. (IX.24.)ÖH. 
A Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedı, 0406 helyrajzi szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a város helyi építési 
szabályzatáról szóló 2/2008. ( I. 23.) önkormányzati rendeletével összhangban 
kezdeményezi a lajosmizsei 0406 helyrajzi szám alatti, 6167 m2 nagyságú „kivett út” 
megnevezéső ingatlan elıterjesztés mellékletét képezı vázrajz szerinti 0407/30 és 
0405/5 helyrajzi számú ingatlanok közé esı, 2003 négyzetméternyi részének 
útmegszüntetését, tekintettel arra, hogy a tárgyi útmegszüntetés a szomszédos 
ingatlanok megközelítését nem befolyásolja. 
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2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert a jelen határozat végrajtása érdekében szükséges intézkedések 
megtételére.  
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. szeptember 24. 

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztálya által BK/40/842/13/2015. számon 
kiadott Lajosmizse 0406 hrsz-ú önkormányzati külterületi közút egy szakasza 
megszüntetésének engedélyezése tárgyú határozat 2015. december 29-én jogerıssé és 
végrehajthatóvá vált.(Ügyintézı: dr. Tóth Andrea ügyiratszám: LMKOH/5838/6/2015.) 
 
119/2015. (IX.24.)ÖH. 
A közbiztonság növelését szolgáló térfigyelı kamerás beruházáshoz kapcsolódó 
többletköltség biztosítása 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Kiskom 
Networks Kft. kamerarendszer kiépítésére vonatkozó, legfeljebb bruttó 6.406.143.- 
forint értékő árajánlatát és felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés megkötésére. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázat 
megvalósításához szükséges 1.731.142.- forint többletkiadást Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. 
évi kiadásai táblázat 3.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a 
soros Képviselı-testületi ülésre készítesse elı a fedezet biztosítása céljából a 
költségvetési rendelet módosítását. 

Határidı: 2015. szeptember 24. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester, jegyzı 

 
A vállalkozási szerzıdés megkötésére 2015. november 09-én sor került, a szerzıdésbıl 1-1 
példányt kapott a Pénzügyi Iroda és a Jegyzıi Iroda    (Ügyintézı: Dodonka Csaba,  
ügyiratszám: LMKOH/171/36/2015.) 
 
120/2015. (IX.24.)ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi vagyonmérlegének felülvizsgálatával 
kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a 

„SZALONTAI” könyvvizsgáló Bt.-t Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének, zárszámadásának, mérlegének felülvizsgálatával 800.000.- forint + 
ÁFA összegben az elıterjesztés mellékletében foglalt ajánlatkérésben meghatározott 
feltételek szerint. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenti kiadások fedezetét 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl 
szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2015. évi kiadásai” tábla sorában szereplı 3.1. sor Általános tartaléka 
terhére biztosítja. 
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3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozatban foglalt feladat ellátására a szerzıdést megkösse. 

 Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 Határidı: 2015. szeptember 24. 

 
A 2015. évi költségvetés módosításáról szóló 25/2015. (XI.27.) önkormányzati rendeletben a 
határozatnak megfelelıen a költségvetés módosítása megtörtént, a szerzıdés megkötése a 
Szalontai Könyvvizsgáló Bt-vel szintén megtörtént.   (Ügyintézı: Rimóczi Erika,  ügyiratszám: 
LMKOH/7085/4/2015.) 
 
121/2015. (IX.24.)ÖH. 
Felhatalmazás a belvízvédelmi rendszer 
fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárásához 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 azonosító számú, „Lajosmizse 
város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő pályázat kapcsán a Magyar Állam 
tulajdonát képzı területekre vonatkozóan a vízvezetési szolgalmi jog bejegyzésében 
eljárjon. ( Valamennyi szükséges dokumentum aláírása, benyújtása, a vonatkozó 
nyilatkozatok megtétele.)  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja - az 
elıterjesztés mellékletét képezı - polgármester által 2015. augusztus 18-án kötött 
megállapodást.  

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat 
2) pontjában foglalt megállapodásban szereplı 643.382.- Ft kártalanítási összeg 
fedezete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi 
költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 
„Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai” tábla 1.3. sorában szereplı 
Dologi kiadások sor terhére biztosított.  

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a vízvezetési szolgalmi jog bejegyzéséhez kapcsolódó, 
továbbiakban felmerülı költségeket is Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai” tábla 1.3. 
sorában szereplı Dologi kiadások sor terhére biztosítsa.  

Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. szeptember 24. 

 
A vízvezetési szolgalmi jog bejegyzése megindult, jelenleg a hatóságokkal az egyeztetések még 
folyamatban vannak. A kártalanítási összeg megfizetésre került.   (Ügyintézı: Horváth 
Sándor,  ügyiratszám: LMKOH/697/35/2015.) 
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124/2015.(IX.24.) ÖH 
Szándéknyilatkozat szociális szövetkezet létrehozásához 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 

szándéknyilatkozatot ad szociális szövetkezet létrehozására. 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az szándéknyilatkozat aláírására. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. szeptember 24. 

 
A szándéknyilatkozat megküldése a Belügyminisztérium és a Forrás-Trend Kft. részére 
megküldésre került 2015. szeptember 28-án.  (Ügyintézı: Horváth Sándor,  ügyiratszám: 
LMKOH/7372/2/2015.) 
 
2015. október 22. 
 
126/2015.(X.22.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületnek a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló 
önkormányzati rendeletének elfogadásából adódó feladat végrehajtása 
 

Határozat 
 

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

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak figyelembevételével az egészségügyi államigazgatási szervet 
értesítse.   
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı:2015. október 22. 

 
A határozatban fogalt szerzıdésmódosítás 2015. október 30-án megtörtént, a határozat és a 
szerzıdés megküldése az érintettek részére 2015. november 4-én történt meg.  A Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztálya részére a tájékoztatás 2015. november 4-én megtörtént.  
(Ügyintézı: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: LMKOH/6194/4/2015.)   
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127/2015.(X.22.) ÖH 
Döntés Lajosmizse Város Önkormányzata 
Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a polgármestert 
Lajosmizse Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatával. A 
felülvizsgálat határideje: 2016.12.31. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határidı: 2015. október 22. 

 
E döntéshez kapcsolódóan elfogadott módosított sportrendelet megküldésre került az 
önkormányzattal kapcsolatban álló sportszervezetek részére 2015. október 28-án.  A 
sportkoncepció felülvizsgálati határideje: 2016.12.31., így ennek a határozatnak a 
végrehajtása még folyamatban van. (Ügyintézı: Dodonka Csaba ügyiratszám: 
LMKOH/1976/8/2015.)   
 
128/2015.(X.22.) ÖH 
Kárpátaljai település támogatása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Bene 
Kárpátaljai települést támogatja. 
Határidı: 2015. október 22. 

 Felelıs: Képviselı-testület 
 
Bene település részére a támogatás 2015. december 31. napján átutalásra került, melyhez 
kapcsolódó támogatási megállapodás aláírása 2015. december 29-én történt meg.  A 
támogatási megállapodásból a Pénzügyi Iroda kapott egy példányt.(Ügyintézı: Horváth 
Sándor ügyiratszám: LMKOH/3498/5/2015.)   
 
129/2015.(X.22.) ÖH 
Utca névtáblák beszerzése 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az utcanevek 
megjelenítésére hagyományos, sarkokra felszerelendı utca névtáblákat irányoz elı, 
melyre jóváhagy 2.000.000.- Ft keretösszeget. 

2) A táblák kihelyezése a következı módon és helyeken történjen: 
a. a Dózsa Gy. út keresztezıdései esetében minden utca mindkét oldalára 

kerüljön tábla, 
b. a Dózsa Gy. út páratlan oldala mögötti teljes belterületre kiterjedıen 

utcaszakaszonként 2-2 db tábla legyen elhelyezve, 
c. a Dózsa György út, Kossuth Lajos utca és Bajcsy-Zsilinszky utcák táblái a 

házszám intervallumot is tartalmazzák. 
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3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1.) pontban foglalt 
döntés fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi 
költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében 
szereplı Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai címő táblázat 
3.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges valamennyi 
intézkedés megtételére. 
Felelıs: Képviselı-testület  
Határidı: 2015. október 22 

 
A szükséges táblák pontos kigyőjtése megtörtént, a végleges árajánlatot megkaptuk, a korábbi 
2200~2300.- Ft/db + ÁFA helyett 1.740.- Ft/db + ÁFA végleges árat kaptunk. A végleges 
darabszám a becsültnél kedvezıbben alakult: mintegy 700 db tábla szükséges, melyekre a 
megrendelés folyamatban van. A gyártás 4 hetes idıszakát követıen kezdıdik a felszerelés. A 
végleges költség a rendelkezésre beállított 2 millió forinton belül lesz az esetleges cseréket, 
kötıelemeket, stb. is figyelembe véve. (Ügyintézı: Kovács Gábor  ügyiratszám:  
LMKOH/4047/7/2015.)   
 
130/2015.(X.22.) ÖH 
Integrált könyvelıi program beszerzése 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az integrált könyvelıi 
program beszerzésére Lajosmizse Város 2015. évi költségvetésében elkülönít 
2.000.000 Ft-ot és felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés megkötésére. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete fenti kiadások fedezetét 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi 
költségvetésérıl szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet            
„ Céltartalék részletezése” tábla 8. sor terhére biztosítja. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy 
készíttesse elı a költségvetési rendelet módosítását a fedezet biztosításának 
átvezetése céljából. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határidı: 2015. október 22. 

 
A 2015. évi költségvetés módosításáról szóló 25/2015.(XI.27.) önkormányzati rendeletben a 
határozatnak megfelelıen a költségvetés módosítása megtörtént. A KASZPER könyvelıi 
program beszerzése folyamatban van. (Ügyintézı: Rimóczi Erika  ügyiratszám:  
LMKOH/1/31/2015.)   
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2015. november 26. 
 
133/2015. (XI.26.) ÖH. 
Kecskeméti Pro Homine Alapítvány támogatása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Kecskeméti Pro Homine Alapítvány részére 300.000 Ft-ot nyújt a lajosmizsei 
fogyatékkal élı iskoláskorú gyermekek és a szociálisan rászoruló családjaik 
részére biztosítandó támogató szolgáltatásuk támogatására. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1) pontban foglalt 
támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont 
kiadásai címő táblázat 3.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Kecskeméti Pro Homine Alapítvánnyal kösse meg a 
támogatási szerzıdést.  
Határidı: 2015. november 26. 

        Felelıs: Képviselı-testület 
 
A 2015. évi költségvetés módosításáról szóló 25/2015.(XI.27.) önkormányzati rendeletben a 
határozatnak megfelelıen a költségvetés módosítása megtörtént, a szerzıdés 2015. november 
30-án megkötésre került az alapítvánnyal és a támogatást 2015. december 8-án átutaltuk az 
Alapítvány számlájára. (Ügyintézı: Rimóczi Erika  ügyiratszám: LMKOH/1/32/2015.)   
 
134/2015. (XI.26.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületnek a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló 
önkormányzati rendeletének elfogadásából adódó feladat végrehajtása 
 

Határozat 
 

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

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak figyelembevételével az egészségügyi államigazgatási szervet 
értesítse.   
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı:2015. november 26. 

 
Az érintett orvosoknak a szerzıdésmódosítás 2015. december 2-án megküldésre került, 
néhány orvos kivételével a szerzıdések visszaküldésre kerültek. (Ügyintézı: Rostásné Rapcsák 
Renáta ügyiratszám: LMKOH/6194/23/2015.)   
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135/2015. (XI.26.) ÖH. 
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 2015. december 31. napjával történı megszüntetése, 
valamint a „VARIO MEDCARE mobil Egészségır” szolgáltatás bevezetésének 
megszervezése 

Határozat 
 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2016. 

január 1. napjától a jelzırendszeres házi segítségnyújtást - feladat-átvállalási 
szerzıdés útján sem – kívánja ellátni és 2015. december 31. napjával a 
feladatellátást megszünteti.   

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy errıl a Szociális és Gyermekvédelmi Fıigazgatóságot 
értesítse.   

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
„VARIO MEDCARE mobil Egészségır” szolgáltatás bevezetését Lajosmizse 
Városban támogatja, egyúttal felhatalmazza Lajosmizse Város Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (továbbiakban: Egészségház) vezetıjét, 
hogy valamennyi szükséges intézkedést megtegyen, a szükséges szerzıdéseket 
megkösse.    

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2016. évi 
költségvetésében vállalja a „VARIO MEDCARE mobil Egészségır” szolgáltatás 
bevezetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítását a Lajosmizsei Közfeladat-
ellátó Társulás részére. 
Felelıs: Képviselı-testület 

       Határidı: 2015. november 26.  
 
A szolgáltatás bevezetésre került a településen. Józsáné dr. Kiss Irén Intézményvezetı asszony 
a szükséges szerzıdést 2015. decemberben megkötötte és az intézmény közremőködött, hogy 
az ellátást igénylık az új szolgáltatáshoz hozzájussanak. Ennek érdekében 2015. december 
15-én lakossági fórumot szerveztek a szolgáltatás ismertetése érdekében.  (Ügyintézı: 
Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: LMKOH/20/12/2015.)   
 
136/2015. (XI.26.) ÖH. 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdés módosítása 
 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 
2015. évi CXLIII. törvény. 9. § (1) bekezdés i) pontjára figyelemmel úgy dönt, hogy 
2017. 12. 31-ig meghosszabbítja a jelenleg hatályos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Szerzıdést az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a szerzıdés módosítás elıkészítésére és aláírására. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester  
Határidı: 2015. november 26. 
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A szerzıdés 2015. december 08-án aláírásra került és a közszolgáltató részére is elküldtünk 
egy példányt, valamint kapott egy-egy példányt a Pénzügyi Iroda és a Jegyzıi Iroda is. A 
közszolgáltatás ellátása 2017. december 31-ig folyamatos. A közszolgáltatási szerzıdés 
megtalálható Lajosmizse város honlapján a közérdekő adatokon belül a kommunális 
szolgáltatás menüpontban. (Ügyintézı: Kasnyikné Földházi Tünde  ügyiratszám: 
LMKOH/105/37/2015.) 
 
137/2015. (XI.26.) ÖH. 
Döntési javaslat meghozatala OTP helyiség bérletével kapcsolatban 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
tulajdonában lévı 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 102/A. szám alatti, 
lajosmizsei 7/A/1 hrsz-ú ingatlan OTP Bank Nyrt. által használt helységek bérleti 
díját rendezı megállapodás módosítását kezdeményezi, azzal hogy a módosítás 
javasolt kezdete 2015. december 01. napja legyen. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete a határozat 1.) pontjában 
meghatározott helyiségek bérleti díjára 1500 forint/m2/hó árat javasol azzal, hogy a 
helyiségek fenntartásával kapcsolatos minden költségeknek, közterheknek a 
bankhelyiségre esı összegét továbbra is az OTP Bank Nyrt. viseli.   

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1) pontban meghatározott ingatlan bérletét rendezı megállapodás 
módosításának elıkészítésére irányuló tárgyalások lebonyolítására.  Amennyiben 
az OTP Bank Nyrt. a 2) pont szerinti bérleti díj módosítási javaslatot elfogadja, 
úgy a Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti díj módosítására 
vonatkozó szerzıdés aláírására, amennyiben az OTP Bank Nyrt. a 2) pont szerinti 
javaslatot nem fogadja el, úgy a javaslatuk Képviselı-testület elé terjesztésére.  
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határidı: 2015. november 26. 

 
138/2015. (XI.26.) ÖH. 
Döntési javaslat meghozatala OTP Bank Nyrt. által használt helyiségek eladásáról 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 6050 Lajosmizse, 
Dózsa György út 102/A. szám alatti, lajosmizsei 7/A/1 hrsz-ú, iroda megnevezéső, 
114 m2 nagyságú ingatlant nem kívánja értékesíteni.    
Felelıs: Képviselı-testület, jegyzı 
Határidı: 2015. november 26. 

 
A kivonatok megküldése az OTP Bank Nyrt. részére 2015. december 2-án megtörtént 
polgármesteri kísérı levéllel. 2015. december 17-én az OTP Bank Nyrt. megküldte válaszát, 
mely szerint nem ért egyet a határozatban foglalt javaslattal. A jövıben további tárgyalások 
szükségesek.   (Ügyintézı: Dodonka Csaba ügyiratszám: LMKOH/6938/5/2015. 
 
 
 



18 
 

139/2015. (XI.26.) ÖH. 
Döntés az adományozási szerzıdés módosításáról 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Bács-
Kiskun Megyei Rendır-fıkapitányság kérelmét és engedélyezi az adományozási 
szerzıdés módosítását, miszerint a 2015. évben megítélt támogatási összegbıl 
500.000.- forintot „a Lajosmizsei Rendırırsnél elrendelt túlszolgálatok 
finanszírozására, valamint a Lajosmizsei Rendırırs illetékességi területén a járır-
szolgálat megerısítése” cél meghatározásával használhat fel a Kedvezményezett 
2016. június 30-i elszámolási határidı meghatározásával. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert a 
2015. március 17-én kelt Szerzıdés módosítására a határozat 1.) pontjában 
foglaltaknak megfelelıen, és felhatalmazza annak aláírására. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határidı: 2015. november 26. 

 
A támogatási szerzıdés módosítása 2015. december 2-án aláírásra került. A Jegyzıi Iroda és 
a Pénzügyi Iroda is kapott egy-egy példányt a szerzıdésbıl.   (Ügyintézı: Dodonka Csaba 
ügyiratszám: LMKOH/168/62/2015. 
 
141/2015. (XI.26.) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása  
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – az elıterjesztés 
mellékletét képezı – Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási 
megállapodásának módosítását elfogadja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – felhatalmazza a 
polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott 
módosításnak megfelelı egységes szerkezető társulási megállapodás elkészítésére 
és aláírására. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a változást a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatóságánál bejegyeztesse.   
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. november 26. 

 
A társulási megállapodás módosítása 2015. november 27-én aláírásra került, a MÁK 2015. 
november 30-án bejegyezte november 30-i hatályosulással.   (Ügyintézı: Rostásné Rapcsák 
Renáta ügyiratszám: LMKOH/618/8/2015.)   
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143/2015. (XI.26.) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  
igazgatási szünet elrendelése 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei 

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkarendjében 2015. december 28-
31. (hétfı - kedd – szerda-csütörtök) napokra, azaz 4 munkanapra igazgatási 
szünetet rendel el. 

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

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, 
hogy az elrendelt igazgatási szünetrıl a lakosságot és a társhatóságokat 
elızetesen tájékoztassa. 

                     Felelıs: Képviselı-testület, ill. jegyzı 
                     Határidı: 2015. november 26. 
 
 Az igazgatási szünetrıl 55 társszerv értesítése e-mail –en keresztül 2015. december 21-én 
megtörtént. A jegyzıi munkaszervezés keretében egyeztetésre került, hogy mely napokon, 
melyik kollegák dolgoznak.  2015. december 24-én csütörtökön a piaci hangosbemondón 
keresztül is értesítve lett a lakosság, valamint a helyi újság utolsó számában is tájékoztatást 
adtunk az igazgatási szünetrıl. 2015. december 21-én a honlapra is felhelyezésre került a 
hirdetmény valamint a hivatal bejáratánál is kifüggesztettük tájékoztatás céljából . 
(Ügyintézı: Muhariné Mayer Piroska ügyiratszám: LMKOH./7827/2/2015.) 
 
 
145/2015. (XI.26.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmővek 
vagyonértékelésének kiegészítésével kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 
Önkormányzat tulajdonában álló közmőves ivóvízellátást, valamint 
szennyvízelvezetést szolgáló víziközmővekre vonatkozó, VIKÖV Víziközmő Kft. 
által 2015. november 17. napján megküldött, az elıterjesztés 2. mellékletét képezı 
vagyonértékelés kiegészítést. A Képviselı-testület úgy dönt továbbá, hogy a 
vagyonértékelés alapján 2015. december 1. napjával kerüljön átvezetésre a 
víziközmővek vagyonértéke a számviteli nyilvántartásban.  

 Felelıs: Képviselı-testület, polgármester, jegyzı 
Határidı: 2015. november 26. 

 
A vagyonértékelés alapján a tárgyi vizi közmőnek minısülı ingatlanok vagyonértéke 2015. 
december 1. napjával a számviteli nyilvántartásban átvezetésre került.   (Ügyintézı: dr. Tóth 
Andrea ügyiratszám: LMKOH/23/49/2015. 
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146/2015. (XI.26.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmővek üzemeltetési 
szerzıdésének módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az elıterjesztés 3. és 4. mellékletét képezı, az Önkormányzat 
tulajdonában álló ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést szolgáló vízi-
közmővek üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerzıdés módosítást. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza Basky András Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott 
üzemeltetési szerzıdés módosítások aláírására, és a módosításokkal kapcsolatos 
intézkedések megtételére.  

       Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
                  Határidı: 2015. november 26. 
 
A jóváhagyott üzemeltetési szerzıdés módosítások aláírása 2015. december 01. napján 
megtörtént. A BÁCSVÍZ Zrt gondoskodott a Magyar Energetikai és Közmő-szabályozási 
Hivatal részére történı megküldésrıl. A MEKH jóváhagyással kapcsolatos döntését még nem 
kaptuk meg.  (Ügyintézı: dr. Tóth Andrea ügyiratszám: LMKOH/23/49/2015. 
 
149/2015. (XI.26.) ÖH. 
Józsáné dr. Kiss Irén módosító javaslata víziközmő rendszer további mőködtetésére 
vonatkozóan 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Józsáné 
dr. Kiss Irén módosító javaslatát, mely arra irányul, hogy a polgármester 
kezdeményezzen tárgyalásokat a Bácsvíz Zrt. tulajdonos önkormányzataival a 
víziközmő rendszer további üzemeltetési módja tárgyában, elfogadta. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. november 26. 

 
Polgármester Úr a tárgyban egyeztetést folytatott egyebek mellett a BÁCSVÍZ Zrt. többségi 
tulajdonosával, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármesterével, azonban az üzemeltetés 
módja tárgyban nem kívánnak változtatást.   (Ügyintézı: dr. Tóth Andrea ügyiratszám: 
LMKOH/23/49/2015. 
 
2015. december 17 
 
154/2015.(XII.17.) ÖH 
Településszerkezeti terv módosítása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a településszerkezeti tervet a 
következık szerint módosítja: 
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1.) 1532 hrsz-ú telek kertvárosias lakóterületbe, a piac különleges beépítésre szánt 
területbe kerül a határozat 1. melléklete szerint. 
2.) 0164/56 hrsz-ú telket mezıgazdasági területbıl közlekedési területbe sorolja a 
határozat 2. melléklete szerint. 
3.) Idegenforgalmi célú különleges beépítésre szánt területet a Ricsováry major 
térségében kiterjeszti a határozat 3. melléklete szerint. 
4.) A szennyvíztisztító védıterületével összefüggésben a gazdasági területek 
beépíthetıségének javítása érdekében kereskedelmi szolgáltató területet, egyéb ipari 
területet és a védı zöldet a határozat 4. melléklete szerintire változtatja. 
5.) A 030/9 hrsz-ú térségben a tanyaudvarok lehatárolását a határozat 5. melléklete 
szerint módosítja. 
6.) 43/2 és 45/2 hrsz-ú telket kisvárosias lakóterületbıl kertvárosias lakóterületbe 
sorolja a határozat 6. melléklete szerint. 
7.) Fıtér tanulmánytervében foglaltak szerint a településközpont területet kiterjeszti a 
határozat 7. melléklete szerint. 
8.) Vásártér térségében tervezett falusias lakóterület mezıgazdasági területben marad a 
határozat 8. melléklete szerint. 
9.) 0386/24 és a 0246/3 hrsz-ú telkeket különleges beépítésre szánt sportterületbıl 
mezıgazdasági területbe sorolja a határozat 9. melléklete szerint. 
10.) Vasút utcai közlekedési területeket a határozat 10. melléklete szerint módosítja. 
11.) Bartók Béla u. 1619 hrsz-ú telket közlekedési területbıl kertvárosias lakóterületbe 
sorolja a határozat 11. melléklete szerint. 
12.) Illyés Gyula u. 994/25 hrsz-ú telket kertvárosias lakóterületbıl közlekedési 
területbe sorolja a határozat 12. melléklete szerint. 
13.) 056/41 hrsz-ú gazdasági területet a határozat 13. melléklete szerint kiterjeszti. 
14.) Az állami adatszolgáltatás szerint  

a) a régészeti lelıhelyeket a határozat 14. melléklete szerint frissíti. 
b) az országos jelentıségő (ex lege védett szikes tó) és az országos ökológiai hálózat -
magterület és folytonos folyosó lehatárolását a határozat 15. melléklete szerint 
módosítja. 
c) Hidrogeológiai védıidom „B” védızónájával kiegészíti a határozat 16. melléklete 
szerint. 
15.) A területrendezési tervi megfelelés és a biológiai aktivitásérték változatlansága 
érdekében mezıgazdasági terület helyén távlatban erdısítendı területet jelöl ki a 
határozat  17. melléklete szerint. 
16.) Területrendezési terv övezeti megfelelése érdekében az országos vízminıség 
védelmi területet és a belvízjárta területet a határozat 18. melléklete szerint lehatárolja. 
17.) Elírás jellegő hibajavításként a 060/11 hrsz-ú térségben a gazdasági területet 
mezıgazdasági területbe sorolja a határozat 19. melléklete szerint. 
Határidı: 2015. december 17. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 

A rendezési terv (és annak szerkezeti tervi részének) elfogadását követıen a rendelet és a 
szabályozási tervlapok egységes szerkezetbe hozása 2016. év elején befejezıdött, a rendezési 
terv módosítása 2016. január 17-tıl hatályos. (Ügyintézı: Kovács Gábor ügyiratszám: 
LMKOH/937/51/2015.  ) 
 
 
 



22 
 

155/2015.(XII.17.) ÖH 
Döntés az elszámolási határidı meghosszabbításáról 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Lajosmizsei 
Víziközmő-társulat kérelemét és engedélyezi a 2015. április 22-én Lajosmizse Város 
Önkormányzata és a Lajosmizsei Víziközmő-társulat között megköttetett 
Együttmőködési megállapodás módosítását az alábbiak szerint:  

 
- Az Együttmőködési megállapodás 4.) pontjában a „Kedvezményezett az összeg 

felhasználását követıen 2015. december 31-ig köteles részletes szakmai és 
pénzügyi elszámolást küldeni a felhasznált összegrıl. Az elszámolást 
számlamásolattal igazolják.” szövegrész helyébe a „Kedvezményezett az összeg 
felhasználását követıen 2016. április 30-ig köteles részletes szakmai és pénzügyi 
elszámolást küldeni a felhasznált összegrıl. Az elszámolást számlamásolattal, 
illetve egyéb számviteli bizonylatokkal igazolják.” szövegrész kerül. 
 

- Az Együttmőködési megállapodás 7.) pontjában „A támogatás összegét a 
Kedvezményezett a Lajosmizsei Víziközmő-társulat tagjai részére történı 
érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésére használhatja fel” szövegrész helyébe „A 
támogatás összegét a Kedvezményezett a Lajosmizsei Víziközmő-társulat tagjai 
részére történı érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésére és mőködési költségeinek 
fedezésére használhatja fel.” szövegrész kerül. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert a 
2015. április 22-én kelt Együttmőködési megállapodás módosítására és 
felhatalmazza annak aláírására. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határidı: 2015. december 17. 
 

Az együttmőködési megállapodás 4. számú módosítása 2015. december 21-én aláírásra 
került, az aláírt megállapodásból 2016. január 7-én a Jegyzıi Iroda és a Pénzügyi Iroda is 
kapott 1-1 példányt. (Ügyintézı: Dodonka Csaba  ügyiratszám: LMKOH/168/66/2015.) 
 
160/2015.(XII.17.) ÖH 
Döntés halotthőtı berendezés megrendelésérıl 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megrendeli Frigofrost Kft.-
tıl bruttó 2.743.200.- forint összegben a két darab kéttálcás halotthőtı berendezést az 
elıterjesztés  mellékletét képezı árajánlatában foglaltak szerint.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenti megrendelés 
kiadásait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi 
költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 2. 
táblázata „2.1. Beruházások” sora terhére biztosítja. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a megbízási szerzıdések aláírására. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határidı: 2015. december 17. 
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 A két darab halotthőtı megrendelésre került 2015. december 18-án. A vállalkozási szerzıdés 
aláírása 2015. december 22-én megtörtént, melybıl 1-1 példányt a Jegyzıi Iroda és a 
pénzügyi iroda is kapott. A két darab halotthőtı várható szállítási határideje: 2016. február 
05. (Ügyintézı: Dodonka Csaba  ügyiratszám: LMKOH/113/26/2015.) 
 
161/2015.(XII.17.) ÖH 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetıi megbízás 
kiírásának véleményezése 

 
Határozat 

 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete javasolja, hogy a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, az önkormányzat által 
mőködtetett Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
intézményvezetıjének kiválasztására - a 2016.augusztus 16.- 2020. augusztus 15-ig 
tartó ciklusban – pályáztatás alapján kerüljön sor.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Basky András 
polgármestert, hogy fenti döntésrıl a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Kecskeméti Tankerületét tájékoztassa.   
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. december 17. 

 
A határozat kivonat 2015. december 18-án megküldésre került a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete részére. (Ügyintézı: Rostásné Rapcsák 
Renáta ügyiratszám: LMKOH/8616/2/2015.) 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

 
……../2016. (…..)ÖH 
2015. augusztus 01-tıl 2015. december 31-ig tartó idıszakban 
a Képviselı-testület által meghozott és 2015. december 31-ig 
lejárt határidej ő határozatainak végrehajtásáról szóló  
jelentés elfogadása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jegyzı jelentését – 2015. 
augusztus 01-tıl 2015. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által 
meghozott és 2015. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról - 
elfogadja.  
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. január 21. 

 
Lajosmizse, 2016. január 12. 
 

dr. Balogh László  
jegyzı sk. 


