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JELENTÉS 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. január 19-i ülésére 

 
 
Tárgy: A 2011. július 01-tıl 2011. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által 

meghozott és 2011. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtása 
Ikt. sz.: I/798/1/2012.   
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
  
Lajosmizse Város Önkormányzatának 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, továbbá az elızı jelentésekben megtalálható olyan 
határozatokat, melyeknél az adott határidı mellett a fenti tárgyban megjelölt idıszak valamely 
idıpontja is megjelent határidıként. 
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselı-testület tagjait: 
 
2011. március 23. 
 
30/2011.(III.23.) ÖH. 
Intézkedési terv a Fekete István Általános Iskolában 
feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének Kecskeméti, Kunszentmiklósi 
Kistérségi Népegészségügyi Intézete által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési 
tervet fogadott el, mely szerint:  
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános Iskola 
Szabadság tér 13. sz. alatti épületében a felvált linóleumok javításának költségeit 
folyamatosan, az intézmény költségvetésében biztosítja. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános Iskola 
Lajosmizse, Dózsa György út 100. sz. alatti telephelyén a tantermek parkettájának javítását, 
szükség esetén cseréjét költségvetési lehetıségeinek figyelembe vételével megvalósítja. 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános Iskola 
Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám, és Dózsa György út 100. szám alatti épületeiben az 
akadálymentesítést a pályázati és saját költségvetési lehetıségeinek figyelembe vételével 
megvalósítja. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének 
Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézete fele megküldésre 
került a határozat-kivonat. Az Intézet válaszát megküldte, melyben elfogadta a 
Képviselı-testület által jóváhagyott intézkedési tervet. A Fekete István Általános Iskola 
a határozatban foglalt kötelezettségeknek forráshiány miatt nem tudta megvalósítani.  
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2011. június 30. 
 
89/2011. (VI.30.) ÖH. 
XVIII. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában jóváhagyta a 2011. 
év augusztusában megrendezésre kerülı XVIII. Lajosmizsei Napok programtervezetét.  
 
A XVIII. Lajosmizsei Napok programjai rendben lezajlottak.  
 
2011. augusztus 25. 
 
109/2011.(VIII.25.) ÖH.  
A volt Szülıotthon hasznosítására  
megkötött bérleti szerzıdés módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta a White System Kft.-vel 
kötött bérleti szerzıdésben lévı felmondási idı 30 napról 60 napra történı módosítását. A 
Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerzıdés módosítás aláírására.  
 
A bérleti szerzıdés módosítása a határozatban foglaltak szerint aláírásra került.  
 
110/2011. (VIII.25.) ÖH. 
Háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatellátás 
biztosítása az Egészségházban 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárult ahhoz, hogy a VIGA 
Egészségügyi és Szolgáltató Bt., és a Synapsis Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 2011. 
november 1. napjától házi gyermekorvosi, illetve háziorvosi tevékenységét az 
Egészségházban folytassák. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy 
megkösse az egészségügyi szolgáltatókkal a feladat-ellátási szerzıdést, valamint arra, hogy 
Székely Tihamér egyéni vállalkozóval vállalkozási szerzıdést kössön a módosított 
árajánlatban foglaltaknak megfelelıen az Egészségház belsı átalakítási munkálatainak 
elvégzésére.   
 
A feladat-ellátási szerzıdés aláírásra került. Az egészségügyi szolgáltatók a 
határozatban foglalt összeget megfizették. Az átalakítási munkálatokat elvégezték, és az 
egészségügyi szolgáltatók 2011.10.03-tól tevékenységüket megkezdték az 
Egészségházban. 
 
111/2011. (VIII.25.) ÖH. 
Lajosmizse 844/7 hrsz. megosztása és a megosztott telekrészen lévı épület feltüntetése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában döntött a 
tulajdonában lévı belterületi 844/7. hrsz-ú gazdasági épület és udvarként nyilvántartott 4252 
négyzetméter területő ingatlanából 870 négyzetméter területő ingatlanrész, a rajta lévı 
raktárépület megosztásáról és a földhivatali térképen való jelölésérıl. A Képviselı-testület 
felhatalmazta a polgármestert a megosztási és épületfeltüntetési vázrajz megrendelésére.  
 
A telekalakítás megtörtént, az épület a térképen szerepel.  
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113/2011.(VIII.25.) ÖH. 
Pályázat benyújtása „Helyi és térségi jelentıségő 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázati kiírásra 
127/2011. (IX.14.) ÖH.  
„Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi  
rendszerek fejlesztése” címő pályázattal  
kapcsolatos döntések 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában felhatalmazta a 
polgármestert „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” elnevezéső 
DAOP-5.2.1./A-11. kódszámú pályázat benyújtására, valamint a szerzıdés megkötésére a 
HBF Hungaricum Kft.-vel a pályázat elkészítésére. A tervezési feladatok ellátására a 
Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Keviterv Akva Kft.-vel szerzıdést 
kössön.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában vállalta, hogy a 
„Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” elnevezéső pályázat 
benyújtásához a szükséges önerıt biztosítja, maximum 5.724.000 Ft-ot, valamint nyertes 
pályázat esetén a pályázat megvalósításához 2012-ben esedékes költségeket, 25.000.000 Ft. 
összegben a 2012. évi költségvetésben betervezi. 
 
A HBF Hungaricum Kft.-vel és a Keviterv Akva Kft.-v el a szerzıdések megkötésre 
kerültek. A pályázatot befogadták, és szakmailag megfelelt, azonban forráshiány miatt 
tartaléklistára került. 
 
114/2011. (VIII.25.) ÖH.  
Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló  
szerzıdéssel kapcsolatos döntések  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 3 ajánlatot benyújtó cég közül a 
HBF Hungaricum Kft. ajánlatát választotta, és felhatalmaztat a polgármestert a megbízási 
szerzıdés megkötésére. A Képviselı-testület úgy döntött, hogy a települési szilárd hulladék 
győjtése, szállítása és ártalmatlanítása tárgyában koncessziós eljárást folytat le, valamint arról, 
hogy a koncessziós díj elsı alkalommal minimum 1.000.000 Ft+áfa, ezt követıen évente 
minimum 5 %-al emelkedik.  
 
A HBF Hungaricum Kft.-vel a megbízási szerzıdés megkötésre került, a koncessziós 
eljárás eredménytelen lett. 
 
117/2011. (VIII.25.) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskola  
pedagógiai programja módosításának 
  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Fekete István Általános 
Iskola pedagógiai programjának módosítását jóváhagyta. A Képviselı-testület felkérte a 
jegyzıt, hogy a döntésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületét soros 
ülésén tájékoztassa.  
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének tájékoztatása megtörtént.  
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2011. szeptember 14. 
 
119/2011.(VIII.25.) ÖH.  
Településfejlesztési döntésekhez településrendezési szerzıdés tervezete 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert a 
településrendezési szerzıdések megkötésére, a rendezési terv módosításának megrendelésére, 
szerzıdés aláírására.  
 
A településrendezési szerzıdések egy része megkötésre került. Az elsı szakaszhoz 
kapcsolódóan megrendelésre került a rendezési terv módosítása, valamint a szerzıdés 
aláírása is megtörtént.  
 
122/2011.(IX.14.) ÖH.  
Tulajdonosi hozzájárulás szilárd burkolatú út építéséhez 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárulását adta a 0307 és 0287. 
hrsz-ú földutak szilárd burkolattal történı ellátásához. Az elkészült szilárdburkolatú  utat az 
önkormányzat tulajdonába veszi, de az út karbantartására az építtetıvel még a beruházás 
megkezdése elıtt külön megállapodást köt, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.  
 
A beruházás még nem kezdıdött el, jelenleg az engedélyezési eljárás folyik, ennek 
értelmében a megállapodás a késıbbiekben kerül megkötésre.  
 
 
123/2011. (IX.14.) ÖH. 
Szakmai munka elindítása a „Nevelési intézmények fejlesztése” címő 
pályázati konstrukcióval kapcsolatosan 
178/2011. (XII.15.) ÖH.  
Tervezı kiválasztása a DAOP-4.2.1-11 azonosító számú, 
„Nevelési intézmények fejlesztése” címő pályázati kiírással kapcsolatosan 
179/2011. (XII. 15.) ÖH 
Esélyegyenlıségi szakértı kiválasztása a DAOP-4.2.1-11 azonosító számú, 
„Nevelési intézmények fejlesztése” címő pályázati kiírással kapcsolatosan 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízta a polgármestert, hogy a 
DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázattal kapcsolatos szakmai munkát folytassa a 
„Nevelési intézmények fejlesztése” címő pályázati kiírás vonatkozásában és a kidolgozott 
anyagot annak elkészülte után terjessze a Képviselı-testület elé. A Képviselı-testület egyúttal 
megbízta a polgármestert a pályázati kiírás vonatkozásában a szakmai munkacsoport 
létrehozására, illetve 3 árajánlat bekérésére a tervezıi tevékenység elvégzésére.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízta a legkedvezıbb ajánlatot 
tevı tervezıt – amennyiben a megbízás vele nem jön létre, úgy a következı legkedvezıbb 
ajánlatot tevı tervezıt - a DAOP-4.2.1-11 azonosító számú, „Nevelési intézmények 
fejlesztése” címő pályázati kiírással kapcsolatosan a tervezıi tevékenység elvégzésére a 
benyújtott árajánlata alapján. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a tervezıi 
szerzıdés aláírására.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízta a legkedvezıbb ajánlatot 
tevı szakértıt – amennyiben a megbízás vele nem jön létre, a következı legkedvezıbb 
ajánlatot tevı szakértıt - a DAOP-4.2.1-11 azonosító számú, „Nevelési intézmények 
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fejlesztése” címő pályázati kiírással kapcsolatosan a lajosmizsei társulási szintő Közoktatási 
Esélyegyenlıségi Helyzetelemzésének (KEH) és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Intézkedési Tervének (KET) elkészítésére a benyújtott árajánlata alapján. A 
Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a szerzıdés aláírására a KEH és KET 
dokumentumok elkészíttetésének vonatkozásában.  
 
A megalakult szakmai munkacsoport folyamatosan dolgozik, a határozatban foglaltak 
szerint az árajánlatok bekérésre kerültek, amelybıl a Képviselı-testület decemberi 
ülésére elkészült az elıterjesztés. A Farkas Építésziroda Kft. került kiválasztásra a 
tervezési munkák elvégzésére, mivel a G&G Épületfenntartó Bt. visszavonta árajánlatát. 
A tervezıi szerzıdés aláírásra került.  
A társulási szintő Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés, és a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Intézkedési  Tervének elkészítésére 
Kundakker Ferencnével került a szerzıdés megkötésre, aki a dokumentumok 
elkészítésén már dolgozik.  
 
125/2011. (IX.14.) ÖH.  
A „Külterületi földutak karbantartása, javítása” pá lyázathoz üzemeltetésre, 
fenntartásra vonatkozó külön megállapodás megkötésére felhatalmazás 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkérte a polgármestert és a 
Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottságot, hogy segítse a Lajosmizséért 
Közalapítványt a pályázat elkészítésével kapcsolatban. A Képviselı-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy Felsılajos Község Önkormányzatával a beszerzett gépek, eszközök 
használatára vonatkozóan külön megállapodást kössön.  
 
A pályázat benyújtásra került, jelenleg bírálat alatt van.  
 
126/2011. (IX.14.) ÖH.  
Pályázat benyújtása települési és térségi fejlesztések támogatására 
(külterületi földutak karbantartását, felújítását b iztosító gépek, eszközök beszerzése) 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy Felsılajos 
Község Önkormányzatával közösen pályázatot nyújt be a „a települési és térségi fejlesztések 
támogatása” elnevezéső pályázati kiírásra. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert 
a pályázathoz szükséges dokumentációk beszerzésére, a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok 
megtételére, a pályázat benyújtására, nyertes pályázat esetén a hatósági szerzıdés, illetve 
Felsılajos Község Önkormányzatával a külön megállapodás megkötésére. 
 
A pályázat benyújtásra került, de nem nyert.  
 
128/2011. (IX.14.) ÖH.  
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde maximális csoport létszám  
túllépésének engedélyezése a 2011/2012-es nevelési évre vonatkozóan  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata engedélyezte a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde részére a maximális csoportlétszámok 20 
%-kal történı túllépését a 2011/2012-es nevelési évben. A Képviselı-testület felkérte a 
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jegyzıt, hogy a döntésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületét 
tájékoztassa.  
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének tájékoztatása megtörtént.  
 
129/2011. (IX.14.) ÖH.  
Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszám túllépésének engedélyezése 
a 2011/2012-es tanítási évre vonatkozóan  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata engedélyezte Fekete István 
Általános Iskola részére a az adott évfolyamokra megállapított osztály és kollégiumi 
csoportok maximális létszámhatárainak 20 %-kal történı túllépését a 2011/2012-es tanítási 
évben.  
A Képviselı-testület felkérte a jegyzıt, hogy a döntésrıl Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testületét tájékoztassa.  
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének tájékoztatása megtörtént. 
 
2011.október 13.  
 
136/2011. (X.13.) ÖH.  
Csatlakozás a Leader Helyi Akciócsoport  
képviseletére létrejövı egyesülethez 
180/2011.(XII.15.) ÖH. 
A Homokhátság Fejlıdéséért Kiemelkedıen  
Közhasznú Nonprofit Kft. és a Helyi Akciócsoport cím 
birtokos szervezet részére támogatás nyújtása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy a 
LEADER HACS tagjaként alapítóként részt kíván venni a Homokhátság Fejlıdéséért 
Vidékfejlesztési Egyesület alapításában. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert az 
alapítandó egyesület nevét, célját, székhelyét, szervezeti felépítését is tartalmazó részletes 
alapszabálynak az alakuló győlésen történı meghatározására, valamint elfogadására. A 
Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert az alapítandó egyesület ügyintézı és 
képviselı szerveinek, és tisztségviselıinek az alakuló győlésen történı jelölésére és 
megválasztására, illetve az alapítandó egyesület éves 5. 000 Ft. összegig terjedı tagdíjfizetési 
kötelezettség vállalására, és minden olyan írásbeli és szóbeli nyilatkozat megtételére, amely 
az egyesület alapításához szükséges.  
A Képviselı-testület decemberi ülésén úgy döntött, hogy a Homokhátság Fejlıdéséért 
Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2011. december 31-ig lakosságszámmal 
számítva 70 Ft/fı összeget 813.610. Ft összeget támogatásként átutal a Kft. részére, valamint 
2012. március 31-ig lakosságszámmal számítva 30 Ft/fı összesen 348.690 Ft támogatást 
nyújt.  
 
A polgármester Úr részt vett az alakuló győlésen, ahol elfogadásra került az 
alapszabály, valamint megválasztották az egyesület ügyintézıit és tisztségviselıit. A 
decemberi döntés értelmében a támogatás megfelelı része (813.610 Ft) átutalásra került.  
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137/2011. (X.13.) ÖH.  
Az egészségügyi alapellátásban és az Egészségház épületében 
dolgozó orvosok egészségügyi feladat-ellátási szerzıdésének felülvizsgálata 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta az Egészségház 
épületében és az egészségügyi alapellátásban tevékenységüket területi ellátási 
kötelezettséggel folytató egészségügyi szolgáltatók által fizetendı fenntartási költségek 
elemeit és számításának rendezı elveit. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy 2012. január 1. napjával kezdeményezze az egészségügyi szolgáltatók feladat-ellátási 
szerzıdések módosítását.   
 
Az egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdések a 
határozatnak megfelelıen módosításra kerültek.  
 
138/2011.(X.13.) ÖH. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata határozatában kifejezett és visszavonhatatlan döntést 
hozott arról, hogy csatlakozik a hátrányos helyzető felsıoktatási hallgatók, illetve 
felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. 
A Képviselı-testület az Ösztöndíjpályázat Általános Szerzıdési Feltételeit elfogadta, és 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázatok kiírása és folyósítása során az Általános 
Szerzıdési Feltételeknek megfelelıen jár el.  
A Képviselı-testület megbízta a polgármestert, hogy a csatlakozásról, valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot legkésıbb 2011. október 14. napjáig 
juttassa el a Felsıoktatási Pályázatok Irodája részére.  
 
A csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozat 
eljuttatása határidıben megtörtént. 
 
139/2011. (X.13.) ÖH.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó 
társulási megállapodás módosítása 
  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási 
megállapodást az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalva elfogadta. A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a módosított társulási 
megállapodás aláírására.  
 
A módosított társulási megállapodás aláírásra került.  
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140/2011. (X.13.) ÖH.  
Logopédiai szakszolgálati feladatok  
ellátására megállapodás módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor Önkormányzata megállapodást kötött a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással logopédiai szakszolgálati feladat ellátására. 
Egyúttal felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. A Képviselı-testület 
felkérte a jegyzıt, hogy a döntésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testületét soros ülésén tájékoztassa. 

A megállapodás aláírásra került, Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-
testületének tájékoztatása megtörtént.  

 
141/2011.(X.13.) ÖH. 
Közoktatási feladatok  
ellátására megállapodás módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor Önkormányzata megállapodást kötött a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással közoktatási feladatok ellátására. Egyúttal 
felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. 

A megállapodás aláírásra került, Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-
testületének tájékoztatása megtörtént.  

 

145/2011.(X.13.) ÖH.  
Pályázat benyújtása az „Intézményi  
informatikai infrastruktúra fejlesztése  
a közoktatásban” címő pályázati kiírásra 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata határozatában úgy döntött, 
hogy pályázatot nyújt be az „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a 
közoktatásban” címő TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú pályázati kiírásra. A Képviselı-testület 
felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a pályázat során felmerülı 
valamennyi irat aláírására. A Képviselı-testület felkérte az iskola igazgatóját a pályázat 
elkészítésére, valamint felkérte a jegyzıt, hogy a döntésrıl Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testületét soros ülésén tájékoztassa. 
 
A pályázat még nem került kiírásra.   
 
147/2011.(X.13.) ÖH. 
Lajosmizse, Erkel Ferenc utca, 259 hrsz-ú ingatlan mővelési ágának megváltoztatása; 
szolgalmi jogok felvezetése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı, belterületi 
259. hrsz-ú, jelenleg közterület mővelési ágú ingatlan mővelési ágát kivett, beépítetlen 
területté változtatta, ezáltal az ingatlan nyilvántartáson történı átvezetést követıen az ingatlan 
forgalomképesnek minısült. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
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felhatalmazta a polgármestert a határozatban foglaltak ingatlan-nyilvántartáson történı 
átvezetés iránti intézkedések megtételére. 
 
Az ingatlan-nyilvántartáson történı átvezetés megtörtént.  
 
2011. október 20. (rendkívüli ülés) 
 
153/2011. (X. 20.) ÖH. 
Támogatás kérése a LEADER  
egészségügyi pályázat benyújtásához  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy 
támogatja az Ölelı Kéz Alapítvány és a Homedika Kft. LEADER egészségügyi pályázaton 
való indulását azzal a kikötéssel, hogy az Lajosmizse Város Önkormányzatára semmilyen 
pénzügyi kötelezettséggel nem jár sem a pályázat benyújtásakor, sem a pályázat elnyerése 
esetén. A Képviselı-testület nyertes pályázat esetén vállalta, hogy részt vesz a 
megvalósításban és egyúttal felhatalmazta a polgármestert az együttmőködés igazolását 
szolgáló pályázati adatlap aláírására.  
 
Pályázat benyújtásra került, jelenleg bírálat alatt van.  
 
2011. november 24.  
 
156/2011. (XI.24.) ÖH.  
Megállapodás megkötése a BÁCSVÍZ  
Víz-és Csatornaszolgáltató Zrt.-vel 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta Lajosmizse Város 
Polgármesterét a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.-vel a hatósági díjtól eltérı víz- és 
csatornadíj alkalmazásáról szóló az elıterjesztés 1. mellékletében szereplı levél 3. számú 
melléklete szerinti megállapodás aláírására. 
 
A megállapodás a Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.-vel aláírásra került.  
 
159/2011.(XI.24.) ÖH.  
Lajosmizse, Dózsa György út 82. (volt Pártház) állami 
tulajdonrészének rendezése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozata alapján a Lajosmizse, 
Dózsa Gy. út 82. sz. alatti  ingatlan (volt Pártház), állami tulajdonrészének rendezését 
ellenérték fejében történı tulajdonjog-átruházás keretében kívánja megvalósítani. A 
Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a tulajdonjog átruházással kapcsolatos 
elıkészítési feladatok elvégzésével, ezt követıen a Képviselı-testület elé terjesztésével.  

A tulajdonjog átruházással kapcsolatos elıkészítési feladatok elkezdıdtek, az 
értékbecslés megrendelésre került. 
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164/2011.(XI.24.) ÖH. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában  
igazgatási szünet elrendelése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Hivatal 2011. évi 
munkarendjében 2011. december 27. napjától 2011. december 30. napjáig igazgatási szünetet 
rendelt el.  
Egyúttal felkérte a jegyzıt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére a 
zavartalan feladatellátás érdekében, valamint a lakosság és a társhatóságok elızetes 
tájékoztatására.  
 
A lakosság az elrendelt igazgatási szünettel kapcsolatosan Lajosmizse Város honlapján, 
valamint a Polgármesteri Hivatal bejáratánál az ajtón 2011. december 03-tól 
folyamatosan tájékozódhatott, ezen kívül a helyi kábeltévén, valamint a piaci 
hangosbemondón (december 15-én, december 22-én) és a Mővelıdési Ház elıtti zárt 
hirdetı berendezésen keresztül kaphattak információt. A Polgármesteri Hivatallal 
kapcsolatban álló mintegy 60 társszerv is megkapta az igazgatási szünet elrendelésérıl 
szóló tájékoztatást. Észrevétel, bejelentés az ellátandó feladatokkal kapcsolatosan nem 
merült fel. 
 
 2011.december 15. 
 
173/2011. (XII. 15.) ÖH. 
Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdésmódosítást megkösse a Saubermacher-
Magyarország Kft.-vel, valamint arra, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás elhúzódik, 
úgy megkösse a közszolgáltatás folyamatos biztosításához szükséges szerzıdésmódosításokat.  
 
A határozatban foglaltak szerint a szerzıdésmódosítás megkötésre került. 
Az eljárás során hiánypótlási felhívást kellett kiküldeni az ajánlattevı részére, mely az 
eredményhirdetés és a szerzıdéskötés idıpontjának módosítását vonta maga után, 
melynek értelmében újabb közszolgáltatási szerzıdésmódosítást kötött Lajosmizse 
Város Polgármestere a Saubermacher Magyarországi Kft.-vel a közszolgáltatás 
folyamatos biztosítása érdekében.  
 
181/2011.(XII.15.) ÖH. 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-
javító programhoz kapcsolódó EU Önerı Alap pályázathoz szükséges saját erı 
biztosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy a 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő pályázat 52.398.738.- Ft összegő nem elszámolható 
költségelem részeként a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás IV. fejezetében elfogadott elvek alapján 
1.490.009.- Ft összeget a pályázat Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányában foglalt 
ütemezés szerint költségvetésében biztosít.  
A Képviselı-testület a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társulás által önerı támogatás céljából benyújtandó pályázathoz az 
önkormányzatok és jogi személyiségő társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 
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forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjérıl szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet 
alapján a határozat mellékletét képezı nyilatkozatot tesz, a nyilatkozat aláírására 
felhatalmazta Basky András polgármestert.  
 
A nyilatkozat aláírása és megküldése megtörtént.   
 

Határozat-tervezet 
 
 ………/2012. (…..) ÖH. 
A 2011. július 01-tıl 2011. december 31-ig tartó idıszakban 
a Képviselı-testület által meghozott és 2011. december 31-ig  
lejárt határidej ő határozatainak végrehajtásáról szóló 
jelentés elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jegyzı jelentését - a 2011. július 
01-tıl 2011. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 2011. 
december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról - elfogadja. 

 
Határidı: 2012. január 19.  
Felelıs: Képviselı-testület 

 
Lajosmizse, 2012. január 11. 
 
                                                                  Kutasiné Nagy Katalin 
                                                                  jegyzı  távollétében: 
      
         Muhariné Mayer Piroska s.k. 
               aljegyzı 
 


