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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. október 20-i ülésére 
 
 
Tárgy: A 2016. január 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 

meghozott és 2016. június 30-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
 
Ikt. sz.: LMKOH/2/4/2016. 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 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: 
 
 
2016. január 21. 
 
 
1/2016. (I.21.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata közötti együttműködési  
megállapodás felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás tartalmán a 2.1. b. 
pontban az alábbiak szerint kíván változtatni: „a költségvetési évet követő negyedik hónap 
utolsó napjáig” szövegrész helyébe „az Áht-ban meghatározott időpontig” szöveg kerüljön. 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás elkészítésére és 
aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. január 21 
 
 

A határozat elfogadását követően a módosított együttműködési megállapodás aláírása 2016. február  
05-én megtörtént.  (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet  ügyiratszám:  LMKOH/409/2/2016.) 
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2/2016. (I.21.) ÖH. 
A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságba Tag választása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tari Endre Lajosmizsei 
Települési Értéktár Bizottsági tagságról történő lemondását tudomásul veszi.   

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Települési 
Értéktár Bizottság tagjának: dr. Csire Gézánét javasolja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. január 21. 

  
A határozat kivonat megküldése Tari Endre és dr. Csire Gézáné részére 2016. január 25-én 
megtörtént.  (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta   ügyiratszám:  LMKOH/396/2/2016.  ) 
 

 
3/2016. (I.21.) ÖH. 
Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse 
Város Polgármestere részére 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-
juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képező Cafetéria Szabályzat módosítását. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2016. évi költségvetésben a 
juttatás fedezetét. 

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az általános 
helyettesítési feladatokkal megbízott alpolgármestert a módosító cafetéria-szabályzat 
aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület, jegyző 

  Határidő: 2016. január 21. , 2016. február 15.  
 
A Cafeteria szabályzatot az alpolgármester 2016. január 21-én aláírta, a polgármester által kitölthető 
mellékletek felhelyezése az M/Közérdekű információk/Szabályzatok mappába feltöltésre került 2016. 
január 21-én. A polgármester a cafeteria nyilatkozatot 2016. februárban határidőben megtette 
Pénzügyi Iroda felé. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: LMKOH/103/2/2016.) 
 

 
5/2016. (I.21.) ÖH. 
A Főplébánia Karitász Alapítvány 2015. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Főplébánia Karitász Alapítvány - 
előterjesztés melléklete szerinti - 2015. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. január 21. 

 
 

A határozat megküldése a Főplébánia Karitász Alapítvány részére a beszámoló elfogadásáról 2016. 
január 25-én megtörtént. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: LMKOH/102/4/2016. ) 
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7/2016. (I.21.) ÖH. 
A Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedő, 0406 helyrajzi számú ingatlan 2003 
négyzetméternyi részével kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztályának 2015. december 29-én jogerős és végrehajtható, 
BK/40/842/13/2015. számon kiadott, „Lajosmizse, 0406 hrsz-ú önkormányzati külterületi 
közút egy szakasza megszüntetésének engedélyezése” tárgyú határozata alapján, annak 
jogerőre emelkedésének napjával, a lajosmizsei 0407/30 és 0405/5 helyrajzi számú ingatlanok 
közé eső, 2003 négyzetméternyi ingatlanrész - összhangban a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) rendelkezéseivel - a forgalomképtelen nemzeti 
vagyoni körből kikerül, és a forgalomképes üzleti vagyonrészévé válik.  

 
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi a 

lajosmizsei 0407/30 és 0405/5 helyrajzi számú ingatlanok közé eső, 2003 négyzetméternyi 
ingatlanrész értékesítésre kijelölését, és az értékesítésével kapcsolatos, 2015. december 16. 
napján kelt, és 2015. december 29. napján hatályba lépett ingatlan-adásvételi szerződés 
aláírását.   
 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert a jelen határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. január 21. 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala a lajosmizsei 0406 hrsz-ú ingatlan 2003 
négyzetméternyi  részének tulajdonváltozását  a 31854/6/2016./2015. 12.21. számú határozatával 
átvezette az ingatlanmegszüntetési, valamint telekalakítási eljárást követően. (Ügyintéző: dr. Tóth 
Andrea ügyiratszám: LMKOH/532/2/2016.) 

 
 
8/2016. (I.21.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában lévő víziközmű-vagyonnal kapcsolatos 
döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

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

Bácsvíz Zrt-t azzal, hogy a 2017. évi gördülő fejlesztési tervet ingyenesen elkészítse és 
jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére benyújtsa. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az 
előterjesztés 2. mellékletét képező vállalkozási szerződést.  

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza 
Basky András Polgármestert jelen határozattal érintett szerződések megkötésére.  

 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2016. január 21. 
 
A vállalkozási szerződést az önkormányzat 2016. január 25. napján a BÁCSVÍZ  Zrt. 2016. február 3. 
napján írta alá.  (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea ügyiratszám: LMKOH/523/4/2016.) 
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2016. február  25. 

 
 

10/2016. (II.25.) ÖH. 

Az ALEXA-DENT Kft. és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete között 
létrejött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az  ALEXA-DENT 
Kft. kérelme alapján a hatályos feladat-ellátási szerződés 5.1. pontjának 2016. március 1. 
napjától történő módosításával egyetért, melyre tekintettel a feladat-ellátási szerződés 5.1. 
pontja helyébe a következő szöveg lép: 
„5.1. Az Önkormányzat a feladat ellátásához térítésmentesen az egészségügyi szolgáltató 
rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező, Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám 
alatti Egészségházban található 
 1 db I-99-es számmal megjelölt rendelő  22,43  m² 
 1 db a rendelőhöz tartozó vetkőző  1,44 m² 
 1 db a rendelőhöz tartozó vetkőző /½ részben/0,72 m² 
 Összesen:  24,59  m² 
nagyságú helyiségeket.” 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés-módosítás elkészítésére és aláírására. 
Felelős: Lajosmizsei Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Határidő: 2016. február 25. 
 

 
A határozat megküldése  ALEXA-DENT Kft részére 2016. február 25-én megtörtént és ezzel 
egyidejűleg megtörtént a szerződés módosítása is. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: 
LMKOH/505/3/2016. ) 
 
 
11/2016. (II.25.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete Alapító Okiratának módosítása 
 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete – a határozat 1. mellékletét képező 
– módosító okiratát jóváhagyja.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 
Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester 
Határidő: 2016. február 25. 

 
A határozat megküldése  a Magyar Államkincstár felé 2016. március 1-én megtörtént a törzskönyvi  
nyilvántartásba vétel érdekében. A bejegyzést követően a határozat megküldése az intézmény felé 
2016. március 5-én megtörtént.  A honlapra felhelyezés megtörtént.     (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák 
Renáta ügyiratszám: LMKOH/485/2/2016.,   LMKOH/486/2/2016. ) 
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12/2016. (II.25.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára    
Alapító Okiratának módosítása 

Határozat 
 

1)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára – a határozat 1. mellékletét képező –módosító okiratát 
jóváhagyja.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 
Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester 
Határidő: 2016. február 25. 

 
A határozat megküldése  a Magyar Államkincstár felé 2016. március 1-én megtörtént a törzskönyvi  
nyilvántartásba vétel érdekében. A bejegyzést követően a határozat megküldése az intézmény felé 
2016. március 5-én megtörtént. A honlapra felhelyezés megtörtént.    (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák 
Renáta ügyiratszám: LMKOH/485/2/2016.,   LMKOH/486/2/2016. ) 

 
13/2016. (II.25.) ÖH. 
XXIII. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása 
 

Határozat 
 

 1)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXIII. Lajosmizsei Napok 
programját a 2016. február 25-én érkezett programterv szerint elfogadja. 
 2)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Napok 
programtervében foglaltak megvalósításához elkülönít még 2 millió Ft-ot Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) 
önkormányzati rendelet 2. §. (2) bekezdése b) pontjának bc) alpontjában szerepeltetett 
általános tartalék terhére. 
Felelős: Képviselő-testület 

 Határidő: 2016. február 25. 
 

A határozat kivonat 2016. február 29-én  megküldésre került a Művelődési Ház igazgatója részére, 
továbbá az ügyirat is tartalmaz egy példány határozat kivonatot.   (Ügyintéző: Horváth Sándor 
ügyiratszám: LMKOH/1354/5/2016.) 

 
14/2016. (II.25.) ÖH. 
Lajosmizse Város 2016. évi kulturális  
rendezvénynaptárának elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 2016. évi 
kulturális rendezvénynaptárát az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően 
elfogadja. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. február 25. 
 

2016. február 29. napján Guti Istvánné intézményvezető részére megküldésre került a 
rendezvénynaptár a határozat kivonattal együtt. Lajosmizse honlapján 2016. február 29-én,   a 
Művelődési Ház honlapján 2016. március 1-én került közzétételre a   rendezvénynaptár.     (Ügyintéző: 
Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOH/1354/2/2016.) 
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15/2016. (II.25.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
2016. évi munkatervének jóváhagyása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára 2016. évi munkatervét. 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2016. február 25. 
 
A határozat kivonat 2016. február 29-én  megküldésre került a Művelődési Ház igazgatója részére, 
továbbá az ügyirat is tartalmaz egy példány határozat kivonatot.   (Ügyintéző: Horváth Sándor 
ügyiratszám:LMKOH./1354/1/2016.) 

 
 

16/2016. (II.25.) ÖH. 
Fejlesztési terület meghatározása Lajosmizse 
város központi övezeteinek fejlesztése kapcsán 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15 kódszámú 
pályázat előkészítése vonatkozásában az alábbi fejlesztési terülteket határozza meg: 

I. Városközpont 
1. Iskola-tó és környezetének fejlesztése (Farkas Gábor 2015. évi tervei alapján) 
2. Városház tér, Sétáló utca, Régi Városháza udvara és Attila utca fejlesztése, 

felújítása 
3. Központi Park felújítása 
4. Az 5. számú főút melletti városközponti területek fejlesztése (az út széle és a járda 

közötti terület) 
5. Szabadság téri társasházak előtti közterület rendezése (belső udvar) 
II. Piactér és a hozzá vezető Szent Lajos utca felújítása 
6. Szent Lajos utca zöldfelületeinek felújítása 
7. Piactér és közvetlen környezetének felújítása 
III. Ceglédi út és Iskola-tó közötti közterület felújítása 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. február 25. 
 

A határozatban rögzített fejlesztési területek figyelembe vételével került előkészítésre a Zöld város 
pályázat. ( TOP-2.1.2-15.)  (Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOH/697/10/2016.) 

 
 

17/2016. (II.25.) ÖH. 
A városközpont fejlesztése kapcsán 
irányvonalak meghatározása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat vonatkozásában kérjen be 
árajánlatokat a tervezésre, majd – amennyiben a beérkezett ajánlatok alapján a tervezés 
nem esik a közbeszerzési törvény hatálya alá - a legkedvezőbbel kösse meg a tervezési 
szerződést. 
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2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat előkészítése érdekében a pályázati dokumentáció 
összeállításához szükséges tárgyalások lefolytatására és az ezzel kapcsolatos 
intézkedések megtételére, valamint állásfoglalások beszerzésére, majd az elkészített 
dokumentációt terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. február 25. 

 
A tervezési tevékenységre bekért árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlattevővel, a Farkas 
Építésziroda Kft-vel 2016. június 29-én a szerződés megkötésre került. Az előkészített dokumentációt 
2016. július 18-án terjesztettük a Képviselő-testület elé. (Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: 
LMKOH/697/10/2016.) 

 
 

18/2016. (II.25.) ÖH. 
Területvásárlással kapcsolatos döntések meghozatala 

  
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy lajosmizsei 2605/91 

helyrajzi számú ingatlant 158.900 Ft vételár fejében helyi közút céljára megvásárolja. 
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 

önkormányzat részére helyi közút céljára ingyenesen felajánlott 2605/89 helyrajzi számú 
ingatlan felajánlását a polgármester elfogadta az önkormányzat vagyonáról szóló 
13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 16.§ (1) bekezdés e) pont alapján.    

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert a jelen határozat végrajtása érdekében szükséges intézkedések  
szerződéskötések és aláírások megtételére.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. február 25. 
 

Az adásvételi szerződések megkötése és a területek birtokba vétele megtörtént . (Ügyintéző: Szilágyi 
Ödön  ügyiratszám: LMKOH/1417/1/2016.) 

 
19/2016. (II.25.) ÖH. 
A betelepítési kvótával szembeni tiltakozás 

 
Határozat 

  
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. 

A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a 
terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan 
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Kérjük a kormányt, hogy 
miden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező 
betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1) 
pontban meghatározott állásfoglalás Magyarország Kormánya részére történő megküldésére.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. február 25. 

 
A határozat kivonat megküldése a polgármester által történt meg a Kormány felé. (Ügyintéző: 
Gyurgyik Erzsébet  ügyiratszám: LMKOH/1680/2/2016.) 
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20/2016. (II.25.) ÖH. 
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az „Aranyhomok” 
Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítását a határozat melléklete szerinti, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalommal. 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2016. február 25. 
 
A határozat kivonat 2016. február 29-én  megküldésre került az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési 
Egyesület részére, továbbá az ügyirat is tartalmaz egy példány határozat kivonatot.   (Ügyintéző: 
Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOH./440/6/2016.) 
 
21/2016. (II.25.) ÖH. 
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal 
kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés 
1. mellékletét képező együttműködési megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. február 25. 

 
A határozatot 2016. február 25. napján megküldtük a Tűzoltóság részére a polgármester által aláírt 
együttműködési megállapodással együtt. (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea ügyiratszám 
:LMKOH/687/2/2016.) 
 
2016. március  24. 

 
 
22/2016. (III.24.) ÖH. 
Döntés Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzatának egészségügyi programtervének 
elfogadásáról 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata által benyújtott egészségügyi programtervet, és felkéri a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről 
szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 8. számú mellékletének „Működési célú támogatás 
államháztartáson belülre” táblázatban szereplő 300.000 Ft átutalásáról Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata részére. 
Felelős: Képviselő-testület, jegyző 
Határidő: 2016.március 24. 

 
Az átutalás 2016. április 01. napján megtörtént a Roma Nemzetiségi Önkormányzat számlájára. 
(Ügyintéző: Rimóczi Erika és Őze Angéla ügyiratszám : LMKOH/243/19/2016.) 
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23/2016. (III.24.) ÖH. 
dr. Dénes Zsolt fogorvos rendelési idejének 
 megváltoztatásához hozzájárulás 

 
Határozat 

 
1.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr. Dénes 

Zsolt fogorvos rendelési ideje az alábbiak szerint változzon: 
 

A rendelés időtartama: hétfő, szerda,: 13,00-19,00 óráig, 
                                                kedd,csütörtök, péntek: 8,00-14,00 óráig. 
  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Dr. Dénes Zsolttal  az Önkormányzat kötelező feladatát képező fogorvosi tevékenység 
területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött megállapodást fentieknek 
megfelelően módosítsa. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. március 24. 

 
A határozat és az aláírt megállapodás megküldése 2016. március 25-én megtörtént dr. Dénes Zsolt 
részére, aki a megállapodást szintén aláírta és visszajuttatta hivatalunk felé. A honlapra felhelyezés 
megtörtént.    (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: LMKOH/485/2/2016.,  
LMKOH/488/3/2016. ) 
 
 
 
24/2016. (III.24.) ÖH. 
A Szabó-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. és a Dr. Márton Rozália és Társai Bt. 
támogatás iránti kérelme 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabó-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. 
és a Dr. Márton Rozália és Társai Bt. támogatás iránti kérelmét nem támogatja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. március 24. 

 
A határozat megküldése 2016. március 31-én megtörtént a Szabó-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. és 
a Dr. Márton Rozália és Társai Bt. részére. (Ügyintéző: Nagy Judit ügyiratszám: 
LMKOH/485/2/2016.,  LMKOH/2020/2/2016. ) 
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25/2016. (III.24.) ÖH. 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
fenntartási költségtérítés megfizetésének ügye 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Jankahidy 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaságnak Lajosmizse Város Önkormányzata felé 2016. február 
29. napjáig fennálló tartozásáról nem mond le, a tőketartozásra 12 havi kamatmentes 
részletfizetést engedélyez és a keletkezett késedelmi kamatok megfizetésétől eltekint. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. március 24. 

 
26/2016. (III.24.) ÖH. 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal 
kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés 
módosítása 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 2016. március 1. napjától a fenntartási 
költségtérítést a 63/2012. (IV.26.) ÖH.-ban foglaltak szerint fizesse meg. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 1.) pontjában foglaltaknak megfelelően a Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Betéti 
Társasággal kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítására és aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. március 24. 

 
A határozat átvétele 2016. április 11-én megtörtént a Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Betéti 
Társaság részéről, és egyúttal az új egységes szerkezetbe foglalt szerződés aláírása is megtörtént ezen  
a napon. Ugyanezen a napon a pénzügyi iroda is átvette a határozattal együtt a részletfizetésről szóló 
szerződést. A honlapra felhelyezés időpontja: 2016. április 11.  A doktornő fizetési kötelezettségének 
havonta határidőben eleget tesz. (Ügyintéző: Nagy Judit ügyiratszám: LMKOH/403/5/2016. ) 
 
27/2016. (III.24.) ÖH. 
OTP helyiséggel kapcsolatos döntési javaslat 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában 
lévő 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 102/A. szám alatti, lajosmizsei 7/A/1 hrsz-ú 
ingatlan OTP Bank Nyrt. által többletként használt 4 m2-es helyiségrészre határozatlan 
időre 2016. április 01. napjával új bérleti szerződést köt.  A szerződésben megállapított 
bérleti díj 5 évre visszamenőlegesen kerüljön érvényesítésre. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1.) pontjában 
meghatározott helyiségrész bérleti díjára 1500 forint/m2/hó árat javasol azzal, hogy a 
helyiségrész fenntartásával kapcsolatos minden költségnek, köztehernek a bankhelyiségre 
eső összegét továbbra is az OTP Bank Nyrt. viseli.   

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - amennyiben az OTP Bank 
Nyrt. elfogadja az önkormányzat bérleti díjra tett ajánlatát - felhatalmazza a polgármestert 
az új bérleti szerződés megkötésére.  

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés II. 
pontja szerinti tetőfelújítás költségének megosztására vonatkozó számítást, melynek 
alapján az OTP Bank Nyrt. felé bruttó 2.691.328.- forint kerüljön kiszámlázásra..  

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
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Határidő: 2016. március 24., 2016. április 01. 
 

A határozat megküldése megtörtént az OTP Bank Nyrt részére, a szerződés aláírása 2016. 04.01-én 
megtörtént, melynek egy példányát a pénzügyi iroda is átvette. A felújítás OTP-re eső része az OTP 
felé kiszámlázásra került, melyet az OTP megfizetett, megfizette továbbá 5 évre visszamenőleg a 
kiszámlázott vízdíjat is. A 4 m2 helyiségbérleti díj kiszámlázása is megtörtét,, melynek befizetési 
határideje: 2016. október 18.   (Ügyintéző: Szilágyi Ödön ügyiratszám: LMKOH/662/1/2016.  ) 
 
28/2016. (III.24.) ÖH. 
Döntési javaslat meghozatala az OTP Bank Nyrt. által használt helyiségek eladásáról 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  felkéri a polgármestert, hogy 
vizsgálja meg a 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 102/A. szám alatti, lajosmizsei 7/A/1. 
hrsz-ú, iroda megnevezésű, 114 m2 nagyságú ingatlan értékesítésének lehetőségét és az 
erre vonatkozó előterjesztést terjessze a testület elé. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2016. március 24. 
 

A határozat megküldése az OTP Bank Nyrt. részére 2016. márciusban megtörtént. Az OTP-nek még 45 
évig bérleti joga van, emiatt az ingatlan értéke nagymértékben lecsökken, ami mellett nem éri meg az 
értékesítés.  (Ügyintéző: Szilágyi Ödön ügyiratszám: LMKOH/662/1/2016.  ) 
 
29/2016. (III.24.) ÖH. 
OTP Bank Nyrt.-vel megkötött megállapodás felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy 
vizsgálja meg a Lajosmizse Községi Tanács és az Országos Takarékpénztár között 1969. 
november 17-én megkötött megállapodás felülvizsgálatának jogi lehetőségét.   

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2016. március 24. 
 

A megkötött megállapodás eredeti példányát bemutatta az OTP képviselője. Jogilag lehetőség lenne 
polgári per indítására, de annak eredményessége bizonytalan.  
(Ügyintéző: Szilágyi Ödön ügyiratszám: LMKOH/662/1/2016.  ) 
 
30/2016. (III.24.) ÖH. 
Tájékoztató a 2015. évi temető üzemeltetéssel összefüggő  
bevételek és kiadások alakulásáról 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Babérkoszorú Temetkezés Kft., mint a 
köztemető üzemeltetője által a köztemető üzemeltetésével összefüggő 2015. évi bevételeiről és 
kiadásairól szóló - az előterjesztés 1. melléklete szerinti - tájékoztatóját elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. március 24. 

 
A határozat megküldése 2016. április 05-én megtörtént a Babérkoszorú Temetkezés Kft., mint a 
köztemető üzemeltetője részére. (Ügyintéző: Dodonka Csaba ügyiratszám: LMKOH/72/10/2016.) 
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31/2016. (III.24.) ÖH. 
Javaslat tétel a Lajosmizsei Köztemető 2016. évi fejlesztéséről 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Köztemető 2016. 
évi fejlesztése vonatkozásában az alábbi fejlesztési célt/célokat javasolja: 
a) temetői utak továbbépítése és a meglévő utak javítása szakaszolva 
b) urnakerítés továbbépítése egy szakasszal 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az 1.) pontban meghatározott fejlesztési cél/célok vonatkozásában a szakmai munka 
előkészítésére, árajánlatok bekérésére. 

 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2016. március 24. 
 
A határozat megküldése 2016. április 05-én megtörtént a Babérkoszorú Temetkezési Kft., mint a 
köztemető üzemeltetője részére. A fejlesztési célok vonatkozásában a szakmai munka elkezdődött és a 
májusi testületi ülésen került beterjesztésre a tárgyban elkészített előterjesztés, melyhez kapcsolódóan 
az önkormányzat meghozta az 59/2016. (V.19.) határozatát. 2016. május 30-án a vállalkozási 
szerződés megkötése megtörtént a kivitelezővel. Részletesebb tájékoztatás az 59/2016. (V.19.) 
határozatnál található. (Ügyintéző: Dodonka Csaba ügyiratszám: LMKOH/72/10/2016.) 
 
32/2016. (III.24.) ÖH. 
Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-5.2.1-15 azonosító számú 
pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-5.2.1-15 
azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok” című pályázati kiírásra maximum bruttó 60.000.000.- forint támogatási összegre. 

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

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a projekt 
megvalósítása érdekében Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézményével és felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2016. március 31. 

 
A határozat megküldése 2016. március 28-án megtörtént a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit  Kft. részére. A pályázat  vonatkozásában a szakmai munka tovább folytatódott a pályázat 
benyújtása érdekében  A pályázat 2016. április 28-án benyújtásra került , jelenleg bírálat alatt van.  
(Ügyintéző: Dodonka Csaba ügyiratszám: LMKOH/1607/7/2016.) 
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33/2016. (III.24.) ÖH. 
Pályázat előkészítése a TOP-1.4.1-15 azonosító 
számú pályázati kiírás vonatkozásában 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
TOP-1.4-1-15 kódszámú– óvoda fejlesztése - pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a 
pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, egyeztetések megtételére és 
dokumentumok elkészítésére, majd az előkészített pályázati dokumentáció Képviselő-testület 
elé terjesztésére. 

 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2016. március 24. 

 
A határozat megküldése 2016. április 5-én megtörtént a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit  Kft. részére. A pályázat vonatkozásában a szakmai munka tovább folytatódik, a pályázat 
benyújtására vonatkozó végleges előterjesztés a májusi testületi ülésre került benyújtásra tekintettel a 
pályázat benyújtási határidejére, amely 2016. május 23. A döntéshozatal száma: 61/2016. (V.19.) ÖH. 
(Ügyintéző: Dodonka Csaba ügyiratszám: LMKOH/1607/7/2016.) 
 
 
34/2016. (III.24.) ÖH. 
Kommunikációs együttműködési megállapodás 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal kommunikációs együttműködési 
megállapodást köt a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a kommunikációs együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. március 24. 

 
A határozat kivonat a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére megküldésre került, 2016. április 4-
én a megállapodás megkötése is megtörtént, továbbá az ügyirat is tartalmaz egy példány határozat 
kivonatot.   (Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOH/1756/2/2016.) 

 
35/2016. (III.24.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzatának 
2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint elfogadta. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. március 24. 

 
A 2016. évre vonatkozó közbeszerzési terv közbeszerzési  adatbázisba feltöltésének ideje 2016. március 
25, valamint feltöltésre került Lajosmizse Város honlapjára is.  (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea 
ügyiratszám: LMKOH/204/8/2016.) 
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2016. április 20.  
 
 
36/2016. (IV.20.) ÖH. 
Csatlakozás Helyi Akció Csoporthoz 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 
TOP 7. Prioritása „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 
közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívás 
alapján létrehozandó Lajosmizsei Helyi Közösséghez (HK), valamint a Közösségből 
alakított Helyi Akciócsoporthoz (HACS). 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Közösségbe való belépéshez szükséges 
dokumentumokat aláírja, valamint a HK-ben és a HACS-ban az önkormányzat nevében 
döntéseket hozzon. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. április 20. 

 
2016. május 30. napján megalakult a Lajosmizsei Helyi Közösség, a minisztérium is nyilvántartásba 
vette. Ezzel párhuzamosan a Törvényszék is nyilvántartásba vette a Lajosmizse Fejlődéséért 
Egyesületet, a végzés jogerőre emelkedett. A pályázati kérelmet majd az egyesület tudja benyújtani. 
(Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOH/2729/1/2016.) 
 
37/2016. (IV.20.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. április 20. 

 
A Művelődési Háza és Könyvtár részére a  Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásáról szóló 
határozat megküldésre került. Az eredeti dokumentum az intézményi referensnél is elhelyezésre 
került.(Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOH/1354/9/2016.) 
 
 
 
39/2016. (IV.20.) ÖH. 
Lajosmizse Város Településrendezési Tervének 2016. évi felülvizsgálata 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 
Kormányrendelet 16.§-a szerint a tervezési eljárást megindítja. 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 11/2008. (I.22.) önkormányzati  határozattal jóváhagyott 
településfejlesztési koncepció és a hatályos településrendezési eszközök teljes körű 
felülvizsgálatát és módosítását el kell végezni. 
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3. Lajosmizse Város településrendezési tervének 2. pont szerinti, 2016. évi felülvizsgálatát az 
előterjesztés 1.-15. pontjai szerinti szempontok és kérelmek figyelembe vételével, az alábbi 
módosításokkal: 

a) az előterjesztés 2. pontjához (Borbély Károly beadványa 3D-s látványtervet  kér 
bemutatni az önkormányzat) 
b) az előterjesztés 3. pontjához kapcsolódóan a tervezett beruházást részletesebben 
kéri az önkormányzat bemutatni 
c) az előterjesztés 9. pontjához kapcsolódóan a tervezett beruházást részletesebben 
kéri az önkormányzat bemutatni 
d) az előterjesztés 12. pontjához kapcsolódóan: szakági munkarészek függvényében és 
a kérelem természetvédelmi szempontú kiegészítését kéri az önkormányzat bemutatni 

kell elvégezni. 
4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizse Város 

településrendezési tervének felülvizsgálatához benyújtott kérelmek közül az előterjesztés 
szerinti tervezési- és településfejlesztési hozzájárulás díjtételekkel kell megkötni a 
településrendezési szerződést, melynek megkötésére és aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. A településrendezési szerződés tartalmára a Képviselő-testület által korábban 
jóváhagyott tartalom érvényes, annak értelemszerű módosításával. 

 
5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés  

mellékletében meghatározott feladatra beérkezett tervezői árajánlatot és felhatalmazza a 
polgármestert a tervezési szerződések megkötésére és aláírására.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. április 20. 

 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotásával párhuzamosan kezdődik meg a 
településrendezési terv módosítása és akkor kerül sor a szerződések megkötésére. Ennek várható ideje 
2016. október. (Ügyintéző: Kovács Gábor ügyiratszám: LMKOH/561/7/2016.) 

 
 
40/2016. (IV.20.) ÖH. 
A 2016. évi Környezetvédelmi Nap  
program-tervezetének elfogadása   
              Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az intézmények 2016. évi  
Környezetvédelmi Napjának program-tervezetét, melynek költségigényét a Képviselő-testület a 2016. 
évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2016. évi kiadásai céltartalék részletezése” táblázat „8. sor Környezetvédelmi Alap” 
 terhére biztosítja, melyből az intézmények Környezetvédelmi Nap programjainak megtartásához a 
Művelődési Ház és Könyvtár részére 30.000 Forint, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsőde részére 50.000 Forint, az EGYSZI részére 40.000 Forint, a Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola programját támogatva Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete részére 40.000  Forint, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal részére 50.000 Forint összeget nyújt.  
Határidő: 2016. április 20. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
Az intézmények a benyújtott kérelmeiknek megfelelően megvalósították az abban foglaltakat és a 
nyújtott támogatásról számlákkal elszámoltak az önkormányzat felé. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi 
Tünde   ügyiratszám: LMKOH/2414/10/2016.) 
 
 
 
 



17 
 

 
 
41/2016. (IV.20.) ÖH. 
Vételi ajánlat tétele a lajosmizsei 1791 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lajosmizsei 1791 helyrajzi számú 
ingatlan vonatkozásában 5.150.000- forint értékben vételi ajánlatot tesz az ingatlan 
tulajdonosa részére. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert, Kocsis Györgyné intézményvezetőt és Sápi Tibor alpolgármestert, hogy az 
ingatlan vételi ajánlatára vonatkozóan, valamint egy esetleges telekcserére (Jókai utca- Ötvös 
utca sarki telek) vonatkozóan tárgyalásokat folytasson.  

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
amennyiben a lajosmizsei 1791 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 és a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént 
felhatalmazza a polgármestert az adásvételi eljárással kapcsolatos feladatok lebonyolítására, a 
szerződés megkötésére. 

 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2016. április 20. 
 
Az ingatlantulajdonos részére megküldtük a határozatot, majd 2016. májusban a polgármester, Sápi 
Tibor alpolgármester és az intézményvezető személyesen is tárgyalt a tulajdonossal az önkormányzat 
vételi szándékáról, azonban a megtett ajánlatot a tulajdonos nem fogadta el. 
(Ügyintéző: Dodonka Csaba ügyiratszám: LMKOH/1593/8/2016.) 
 
42/2016. (IV.20.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Városi Labdarugó Club támogatásáról 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum területén található kiszolgáló épület felső 
szintjén kialakítandó öltöző befejezésére 678.585.- forintot a Lajosmizsei Városi Labdarúgó 
Club részére államháztartáson kívüli felhalmozási célú támogatásként biztosít Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 
26.) önkormányzati rendelete 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi 
kiadásai” táblázat 3.1. általános tartalék sor terhére. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
Együttműködési megállapodás módosítására, és annak aláírására. 
Határidő: 2016. április 20. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 

 
Az együttműködési megállapodás aláírása 2016. 04. 25-én megtörtént, majd az átutalásra is sor került 
április 28-ig. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön ügyiratszám: LMKOH/2359/4/2016.) 
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43/2016. (IV.20.) ÖH. 
Útjavításhoz gépbeszerzés 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az útjavításhoz szükséges 
gépek (traktor és tárcsa) beszerzését. 

2.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített gép 
beszerzésére és a közbeszerzési eljárás költségére maximum 4.500.000.- forintot biztosít a 
2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 
„Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai” táblázat 3.1. általános tartalék sor 
terhére. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Basky András 
polgármestert a gép beszerzésével kapcsolatos intézkedések megtételére és felhatalmazza a 
szükséges szerződések aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. április 20. 

 
A közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, amely alapján 2016. június 24-én az 
adásvételi szerződés aláírása megtörtént. A traktor és tárcsa leszállításra került az önkormányzat 
részére 2016. július 4-én. (Ügyintéző: Kovács Gábor ügyiratszám: LMKOH/2721/2/2016.) 
 
44/2016. (IV.20.) ÖH. 
Hivatali személygépjármű beszerzése 

Határozat 
 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a hivatali 
személygépjármű beszerzését. 

5.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
személygépjármű beszerzésére maximum 5.000.000 forintot biztosít a 2016. évi 
költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2016. évi kiadásai” táblázat 3.1. általános tartalék sor terhére. 

6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Basky András 
polgármestert, dr. Balogh László jegyzőt és Sápi Tibor alpolgármestert a személygépjármű 
beszerzésével kapcsolatos feladatokkal és felhatalmazza dr. Balogh László jegyzőt az adás-
vételi szerződés aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. április 20. 

 
A hivatali személygépjármű megrendelése 2016. május 24-én megtörtént 4.857.000.- Ft értékben, a 
szerződéskötés ideje június 15., a teljesítés véghatárideje 2016. október 16., azonban az átadás 2016. 
szeptember 20-án megtörtént. (Ügyintéző: Kovács Gábor és dr. Kmetovics András ügyiratszám: 
LMKOH/2721/2/2016.) 
 
45/2016. (IV.20.) ÖH. 
dr. Takács Vilmos beszámolójának elfogadása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Takács Vilmos házi 
gyermekorvos beszámolóját nem fogadja el. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. április 20. 
A határozat megküldése az érintett részére 2016. 04. 28-án megtörtént. (Ügyintéző: Rostásné 
Rapcsák Renáta ügyiratszám: LMKOH/1592/12/2016. ) 
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46/2016. (IV.20.) ÖH. 
Az alapellátásban dolgozó orvosok  
2015. évi szakmai beszámolója 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapellátásban dolgozó orvosok 2015. évi 
szakmai beszámolóit megvitatta, és dr. Takács Vilmos házi gyermekorvos beszámolójának kivételével 
azokat elfogadja.    
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. április 20. 
 
A határozat megküldése az érintettek részére 2016. 04. 28-án megtörtént.(Ügyintéző: Rostásné 
Rapcsák Renáta ügyiratszám: LMKOH/1592/12/2016. ) 
 
 
47/2016. (IV.20.) ÖH. 
Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati  
Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról 
 

         Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. április 20. 
 
A határozat megküldése az érintettek ( Sánta Tibor és Koller Dániel)  részére 2016. 04. 26-án 
megtörtént.(Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet  ügyiratszám: LMKOH/427/6/2016. ) 
 
48/2016. (IV.20.) ÖH. 
Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony 
meghatározott részeinek hasznosítására vonatkozó megállapodással kapcsolatos döntések 
meghozatala 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. mellékletét 
képező szerződés megkötését, valamint annak tartalmát.  
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert az előterjesztés 1. mellékletét képező szerződés aláírására.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2016. április 20.  
 
49/2016. (IV.20.) ÖH. 
Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony 
meghatározott részeinek hasznosítására vonatkozó megállapodással kapcsolatos döntések 
meghozatala 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. mellékletét 
képező szerződést.  
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert az előterjesztés 2. mellékletét képező szerződés aláírására.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2016. április 20.  
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A határozatok megküldésre kerültek 2016. április 27. napján a BÁCSVÍZ Zrt. részére, valamint a 
Magyar Telekom Nyrt . részére.  
A 48/2016.(IV.20.) határozatból eredő háromoldalú megállapodást minden fél aláírta 2016. június 01. 
napjáig. 
A 49/2016. (IV.20.) határozatból eredő szerződést az önkormányzat részéről a polgármester 2016. 
június 16-án , a BÁCSVÍZ  Zrt. részéről az aláírásra jogosult 2016. június 15-én írta alá. (Ügyintéző: 
dr. Tóth Andrea ügyiratszám: LMKOH/523/25/2016.) 
 
 
50/2016. (IV.20.) ÖH. 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola  
fejlesztésének II. ütemére PEB módosító javaslata 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
módosító javaslatát - mely arra irányult, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola fejlesztésének II. üteme maximum 15.000.000 Ft értékben kerüljön 
megvalósításra – nem fogadta el. 

 Határidő: 2016. április 20. 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
51/2016. (IV.20.) ÖH. 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola  
fejlesztésének II. üteme 
 

Határozat 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Lajosmizsei Fekete 
István Sportiskolai Általános Iskola fejlesztésének II. ütemét az alábbiak szerint. Elvégzendő 
munkálatok és beszerzések:  
- elektromos hálózatot érintő fejlesztések (régi kollégiumi tantermek elektromos szerelése, 

világosítás korszerűsítés, érintésvédelmi felülvizsgálat szerelés utáni helyre állítás) bruttó 
796.000 Ft  

- régi iskolai tantermek aljzatburkolat cseréje 1045 m2  bruttó 6.218.000 Ft  
- iskolai padok és egyéb bútorzat cseréje bruttó 5.000.000 Ft  
- munkahelyi körülmények javítása (légkondicionálók szerelése, igazgató szoba laminált 

padlózata) bruttó 1.180.000 Ft 
- Hepatitis A elleni védekezés (35 db kézszárító berendezés, villanyszerelés a központi 

iskolában és a Súry iskolában) bruttó 2.199.000 Ft 
- tanulók komfortérzetének javítása (folyosói burkolat csere 1-2 szakasza, kőműves 

munkák) bruttó 2.116.000 Ft összegben 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban meghatározott 

munkálatok és beszerzések elvégzésére 17.509.000 forintot biztosít a 2016. évi költségvetésről 
szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2016. évi kiadásai Céltartalék részletezése” táblázat 12. sor „Intézményi 
fejlesztési, felújítási keret” terhére. 

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban meghatározott 
munkálatok és beszerzések lebonyolításával az Intézmények Gazdasági Szervezetét bízza 
meg. 

 Határidő: 2016. április 20. 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
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A határozatot Tengölics Judit intézményvezető átvette és tájékoztatása szerint a határozatban 
foglalt feladatok elvégzése megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön ügyiratszám: 
LMKOH/2755/1/2016.) 
 
 
2016. április 27. rendkívüli  
 
52/2016. (IV.27.) ÖH. 
A 2015. június 29-én megkötött „Háromoldalú megállapodás Lajosmizse Sportcsarnok 
kivitelezésére” megnevezésű megállapodással kapcsolatos döntések meghozatala  

 
 

 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a sportcsarnok 
építésével és finanszírozásával kapcsolatos 2015. június 29-én megkötött  „Háromoldalú 
megállapodás Lajosmizse Sportcsarnok kivitelezésére” megnevezésű  megállapodás közös 
megegyezéssel történő megszüntetését, és új megállapodás megkötését. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert az 1.) pontban megjelölt megállapodás megszüntetéséhez szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2016. április 27. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 

 
A határozat alapján új négyoldalú együttműködési megállapodás készült a 2016. május 19-i ülésre. 
Lsd. 67/2016. (V.19.) ÖH. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön ügyiratszám: LMKOH/470/5/2016.) 
 
 
53/2016. (IV.27.) ÖH. 
Az új sportcsarnok építéséhez való hozzájárulás 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Lajosmizse Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő 700 helyrajzi számon található, a Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola területén TAO látvány-csapatsport sportfejlesztési program 
támogatás igénybevételével megvalósítandó új, felszereltebb sportcsarnok építését a Fekete István 
Általános Iskolai Sport Egyesület részére. A TAO látvány-csapatsport sportfejlesztési program 
támogatáshoz szükséges önrészhez Lajosmizse Város Önkormányzata a korábban átutalt 
38.300.000.- Forinton túl további 51.890.000.- Forintot a Fekete István Általános Iskolai Sport 
Egyesület részére államháztartáson kívüli felhalmozási célú támogatásként biztosít Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) 
önkormányzati rendelete 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai” 
táblázat 3.1. általános tartalékból 22.390.000 forintot, valamint a 11. melléklet 10. sora terhére 
20.000.000 forintot és az 1. sora terhére 9.500.000  forintot. 
 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Lajosmizse 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő 700 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra, a 
sportcsarnok TAO látvány-csapatsport sportfejlesztési program támogatásból történő 
megvalósításával kapcsolatban a Magyar Állam javára, a beruházás üzembe helyezését követő 30 
napon belül jelzálogjog és 15 évre elidegenítési- és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre. 
Határidő: 2016. április 27. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
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A határozat megküldésre került a beruházó Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület részére. 
Ezen döntés folytatása az 54/2016. (IV.27.) ÖH. és a 67/2016. (V.19.) ÖH. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön 
ügyiratszám: LMKOH/470/5/2016.) 
 
54/2016. (IV.27.) ÖH. 
Az új sportcsarnok építésével kapcsolatos döntések 
 

Határozat 
  
1.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 53/2016. (IV.27.) határozat 1. 
pontjában meghatározott támogatás feltételeként az alábbi kikötéseket teszi: 
- A szerződés tárgyát a 2016. április 4-én, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának 3277-11/2016. ügyiratszámon kiadott építési engedély, és ezáltal engedélyezett 
tervdokumentáció módosítása képezi, mely alapján a tervezett Sportcsarnok alapterülete 30 
m2-el növekszik (így mindösszesen nettó alapterülete 1886,34 m2), valamint a Sportcsarnok 
teljes körűen berendezett, felszerelt, és megfelelő légtechnikával ellátott, továbbá 300 fős 
mobil, összetolható lelátóval felszerelt. Tartalmazza továbbá legfeljebb 44.500.000 forint 
erejéig a külső közművek kiépítését, esetleges kiváltását, a parkolók kialakítását, az épület 
közvetlen környezetének rendezését, a meglévő aszfalt pálya, és beton lelátók bontását, és 
inert hulladéklerakóba történő elszállítását.  

- A projekt bruttó összege nem haladhatja meg 498.000.001 forintot, melyhez az Önkormányzat 
és a Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület együttesen és maximálisan 90.190.000 
forintot biztosít, melyből már 2015. június 29. napján átutalásra került 38.300.000 forint a 
Győrben 2015. június 29. napján kelt megállapodás alapján. Amennyiben a közbeszerzési 
eljárás nyertese az előzetesen kalkulált 445.792.076 Forintnál kedvezőbb ajánlatot ad, úgy 
Lajosmizse Város Önkormányzata által a kivitelezői díj vonatkozásában biztosított támogatás 
mértéke arányosan csökken. 

- Lajosmizse Város Önkormányzata és a Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület által 
biztosítandó további 51.890.000 forint a kivitelezővel történő szerződéskötést követően – 
onnantól számított 10 munkanapon belül-, abban az esetben kerül átutalásra, ha nyertes ajánlat 
és a projekt kivitelezése összességében a 498.000.001 forintot nem haladja meg. Ezen összeg 
tartalmazza projekt összes kiegészítő járulékos költségeit is, ebből 90.190.000 forint 
támogatást biztosít Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület és Lajosmizse Város 
Önkormányzata együttesen.  

- Lajosmizse Város Önkormányzata vállalja, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumokat, nyilatkozatokat 2016. április 29. napjáig az esetleges hiánypótláshoz 
kapcsolódó dokumentumokat és nyilatkozatokat 2016. május 21. napjáig bocsájtja a 
Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület rendelkezésére.  

- A Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület (beruházó) vállalja, hogy a projekt 
tervezett befejezési időpontja 2018. március 31. napja.  A Széchenyi Kosárlabda Akadémia 
Sportegyesület, valamint a Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület és Lajosmizse 
Város Önkormányzata 2017 januárjában értékelik a projekt állását, TAO látvány-csapatsport 
sportfejlesztési program támogatást és a beérkezett támogatások függvényében meghatározzák 
a projekt kivitelezésének kezdeti, végleges paramétereit és annak építési ütemezését.  

- A MIZSE-Sport Kft. Felügyelő Bizottságába Lajosmizse Város Önkormányzata 2 főt delegál, 
1 főt pedig a Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület.  

- A MIZSE-Sport Kft. 100 %-os üzletrész tulajdonára a  bejegyzést követően Lajosmizse Város 
Önkormányzatát 5 évre vételi jog illeti meg 1 forintos vételáron, tekintettel arra, hogy a 
cégalapítás az Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület által nyújtott támogatásból 
valósult meg. A vételi jog csak a tervezett sportcsarnok sikeres műszaki átadását követően 
gyakorolható. 

- A tárgyi beruházással kapcsolatos valamennyi jogát a Széchenyi Kosárlabda Akadémia 
Sportegyesület átadja a MIZSE-Sport Kft. részére, és a TAO látvány-csapatsport 
sportfejlesztési program támogatás iránti pályázatot már a Kft. adja be a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé.  
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-  A MIZSE-Sport Kft., mint pályázó adósként, valamint a Széchenyi Kosárlabda Akadémia 
Sportegyesület, mint készfizető kezes teljes és korlátlan anyagi felelősséget vállal Lajosmizse 
Város Önkormányzata felé a Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület megrendelőn 
keresztül a project megvalósítására megfizetett mindösszesen 90.190.000 forint támogatási 
összeg külön megállapodás szerinti felhasználásáért. Amennyiben a külön megállapodásban 
foglaltak szerinti határidőre a beruházó, vagy a pályázó hibájából nem történne meg a 
sportlétesítmény megvalósítása, úgy a MIZSE-Sport Kft. adósként és a Széchenyi Kosárlabda 
Akadémia Sportegyesület készfizető kezesként helytállni tartozik a rendelkezésre bocsájtott 
támogatási összeg visszafizetéséért, kivéve a sportcsarnok tervezési díját és a hatósági 
engedélyeztetési eljárások díjait, a MIZSE-Sport Kft. alapításának költségeit, Kecskemét 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 3277-11/2016. ügyiratszámon kiadott építési 
engedély módosításával kapcsolatos kiadásokat, valamint a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával kapcsolatos költségeket, a kötelező közreműködői díjat és pályáztatási díjakat.  

-  A 348.600.001 forint TAO látvány-csapatsport sportfejlesztési program támogatási összeg 
gyűjtésében 50 %-ban a Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület, további  50 %-ban a 
Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület és Lajosmizse Város Önkormányzata működik 
közre.  

-  A sportcsarnok tervei vonatkozásában - a pályázat sikertelensége esetén - a szellemi tulajdon 
tekintetében felhasználási jogot biztosít a Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület  
Lajosmizse Város Önkormányzata részére. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
2015. évben az Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesülettel megkötött sportcélú pénzügyi 
támogatás felhasználásáról szóló Együttműködési megállapodás 1.) pont szerinti módosítására, és 
annak aláírására. 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Basky András 
polgármestert, hogy a sportcsarnok építésével és finanszírozásával kapcsolatos megállapodás 1.) 
pont szerinti tartalommal történő előkészítésére és annak aláírására.  
4.) A felek kötelesek egymással - a műszaki átadás-átvételt követően - záradékolt  könyvvizsgálói 
jelentéssel alátámasztva elszámolni. 
Határidő: 2016. április 27. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 

 
A határozat tartalma alapján a 2016. május 19-i ülésre új előterjesztés készült, mely tartalmazta az új 
négyoldalú együttműködési megállapodást is. Lsd. a 67/2016. (V.19.) ÖH.  (Ügyintéző: Szilágyi Ödön 
ügyiratszám: LMKOH/470/5/2016.) 
 
2016. május  19.  
 
57/2016. (V.19.) ÖH. 
Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 6050 Lajosmizse, Mizsei 
utca 19-27. szám alatti ingatlan tulajdonosa hozzájárul a 841/7. hrsz-ú – korábban 841/1 hrsz-
ú - ingatlan egy részén lévő Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum területére irányuló 
Lajosmizsei Városi Labdarugó Club által benyújtott pályázat „Edzőpálya felújítása 
öntözőrendszerrel”, „Főpálya korláttal ellátása” megnevezésű projektelemmel érintett 
fejlesztéssel kapcsolatosan a Magyar Állam javára történő jelzálogjog bejegyzéséhez a 
beruházás üzembe helyezésétől számított öt évig, 2017. január 03-ig. 

 Határidő: 2016. május 19. 
 Felelős: Képviselő-testület 
2016. május 20-án a határozat kiküldésre került az LVLC részére, amely által a sportszervezet el tudta 
indítani a jelzálogjog bejegyzést a Magyar Állam javára. (Ügyintéző: Dodonka Csaba  ügyiratszám: 
LMKOH/2359/6/2016.) 
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58/2016. (V.19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. 
évi közbeszerzési tervének módosítását megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. május 19. 

  
A 2016. évre vonatkozó közbeszerzési terv közbeszerzési  adatbázisba feltöltésének ideje 2016. május 
23., valamint feltöltésre került Lajosmizse Város honlapjára is ugyanezen a napon.    
(Ügyintéző: dr. Tóth Andrea  ügyiratszám: LMKOH/204/10/2016.) 
 
59/2016. (V.19.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2016. évi fejlesztéséről 
 
 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a MIZSEBAU Építő 
Kft-t 2016. év második félévi teljesítéssel a Lajosmizsei Köztemetőben a 3. szakasz 
urnafal kerítés megépítésére bruttó 2.381.326.- forint összegben az előterjesztés 
mellékletét képező árajánlatában foglaltak szerint. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti fejlesztés kiadásait a 
2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 
„Felhalmozási kiadások részletezése” táblázat 1.5. „Temető” sora terhére biztosítja. 

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

 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2016. május 19. 
 
A vállalkozási szerződés 2016. májusban aláírásra került, az urnafal 3. szakaszának megépítése a 
második félévre lett tervezve, mely elkészítésének határideje a szerződés alapján: 2016. október 15. A 
vállalkozó határidőben teljesítette vállalását. (Ügyintéző: Dodonka Csaba ügyiratszám: 
LMKOH/72/18/2016.) 
 
 
60/2016. (V.19.) ÖH. 
Gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:  
 
1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2016. június 27-től 2016. augusztus 12-ig - 

a 2016. május 6. 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.) 
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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) Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet 13. melléklet IGSZ 2016. évi adatai táblázatban szereplő működési 
kiadások terhére biztosítja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. május 19. 

 
A határozatból a végrehajtás érdekében egy-egy példányt kapott az IGSZ vezetője  és a Pénzügyi 
iroda. A gyermekek napközbeni ellátás rendben lezajlott, a megbízási szerződések megkötése 
megtörtént. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: LMKOH/3022/1/2016.) 
 
61/2016. (V.19.) ÖH. 
Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-1.4.1-15 azonosító számú 
pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-1.4.1-15 
azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra bruttó 150.000.000.- 
forint támogatási összegre. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázattal kapcsolatos 
önkormányzati önrész összegét - bruttó 893.016.- forint - a 2016. évi költségvetésről szóló 
7/2016. (II. 26) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. 
évi kiadásai céltartalék részletezése táblázat 12. sora terhére biztosítja. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a pályázat 
megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és 
aláírására . 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a projekt 
megvalósítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel és 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges, az előterjesztés 2. mellékletét 
képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2016. május 19. 
 
A pályázat benyújtása határidőben megtörtént, jelenleg bírálat alatt van.  A konzorciumi 
megállapodás aláírása 2016. május 18-án megtörtént. (Ügyintéző: Dodonka Csaba ügyiratszám: 
LMKOH/1593/1/2016.) 
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62/2016. (V.19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 2015. évi üzemeltetésével 
kapcsolatos jelentés  

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a 
Bácsvíz Zrt. által elkészített, Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 
2015. évi üzemeltetéséről szóló jelentést elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2016. május 19. 
 
A határozat megküldése a  BÁCSVÍZ  Zrt. részére 2016. május 23. napján megtörtént. (Ügyintéző: dr. 
Tóth Andrea  ügyiratszám: LMKOH/523/8/2016.) 
 
 
63/2016. (V.19.) ÖH. 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának átfogó értékelése 

 
Határozat 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. melléklete 
tartalmi követelményeinek megfelelő, és az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló – az előterjesztés mellékletét képező - átfogó értékelést elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. május 19. 
 
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 2016. május 26-án. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: 
LMKOH/2381/19/2016.) 
 
 
64/2016. (V.19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2015. évi tevékenységéről 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2015. évi tevékenységéről szóló átfogó beszámolóját az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. május 19. 

 
A határozat kivonat 2016. május 25-én az ügyiratba elhelyezve, valamint kísérőlevéllel együtt, 
melyben megköszöntük a beszámoló elkészítését 2016. május 25-én megküldésre került az 
intézményvezető részére is. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: 
LMKOH/2383/3/2016.) 
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65/2016. (V.19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
átfogó beszámolója a 2015. évi tevékenységéről 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Művelődési Háza 
és Könyvtára 2015. évi tevékenységéről szóló átfogó beszámolóját az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. május 19. 

 
A határozat kivonat 2016. május 25-én az ügyiratba elhelyezve, valamint kísérőlevéllel együtt, 
melyben megköszöntük a beszámoló elkészítését 2016. május 25-én megküldésre került az 
intézményvezető részére is.( (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: 
LMKOH/2384/3/2016.) 
 
67/2016. (V.19.) ÖH. 
Együttműködési megállapodás megkötése Lajosmizse Város Önkormányzata  tulajdonában lévő 
700 hrsz-ú ingatlanán városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei építésére 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő 700 hrsz-ú ingatlanán városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei építésére 
vonatkozó Együttműködési megállapodást az alábbi módosításokkal  

- képezze az 1.) pontban meghatározott szerződés 2. mellékletét a COMFORT Tervező 
Kft. által elkészített 1/1510/07 munkaszámú, és ÉM-1.1 rajzszámú 2016. 04. 02. 
napján kelt munkaközi terv; 

- az 1.) pontban meghatározott szerződés 2/b pontja az alábbi 2. bekezdéssel egészült ki: 
„A Sportlétesítmény megvalósításához szükséges, módosításra szoruló - az IR-
000158425/2016 iratazonosító számon és 3277-11/2016 iktatószámon Kecskemét 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Műszaki Osztálya által kiadott  - 
Építési engedély módosítása iránti kérelem hatósághoz benyújtásának határideje 2016. 
június 30. napja.”; 

- a betápláló földkábel teljesítményének pontos meghatározása „3*63 A”; 
- 3/a. pontjának 1. pontja az alábbira módosult: „A Széchenyi Kosárlabda Akadémia 

Sportegyesület, mint a MIZSE-Sport Kft.  kizárólagos tulajdonosa jelen megállapodás 
aláírásával vételi jogot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzatának a MIZSE-Sport 
Kft.-ben lévő, a teljes törzstőkéhez mérten 100 %-os üzletrész tulajdonára, öt évre, 1 
forintos vételáron, tekintettel arra, hogy a cégalapítás a Fekete István Általános Iskola 
Sport Egyesület által nyújtott támogatásból valósult meg.” 

 
2.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete abban az esetben hatalmazza fel 

Basky András polgármestert az 1.) pontban meghatározott szerződés aláírására, ha a 
Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület 2016. május 20. napjáig írásban elszámol a 
Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület részére a 2015. június 30. napján átutalt 
38.300.000 forinttal. 

Határidő: 2016. május 19. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 

Az együttműködési megállapodás megkötése megtörtént a határozat szerinti módosításokkal. A 
Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület 2016. május 19-én küldött tételes elszámolása szerint 
eddig 7.476.600.- Ft került elköltésre a 38.300.000.- Ft-ból.(Ügyintéző: Szilágyi Ödön ügyiratszám: 
LMKOH/470/7/2016.) 



28 
 

68/2016. (V.19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő 700 hrsz-ú ingatlan megosztása 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TAO látvány-

csapatsport sportfejlesztési program keretében építendő Lajosmizsei Kosárlabda Sportcsarnok 
megvalósítása érdekében, - amennyiben megosztható - megosztja a Lajosmizse Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő 700 hrsz-ú, természetben 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 
13. szám alatti ingatlant.  
Határidő: 2016. május 19. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 

 
A lajosmizsei 700 hrsz-ú, természetben 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti ingatlan 
megosztása megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön ügyiratszám: LMKOH/470/7/2016.) 
 
2016. május 30. rendkívüli  
 
74/2016. (V.30.) ÖH. 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában Könyvtárfejlesztés megvalósítása  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 51/2016. (IV.20.)  
önkormányzati határozatával támogatta a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola fejlesztésének II. ütemét. A határozatban leírt kézszárító berendezés beszerzéséből 
felszabaduló forrást, 1.575.000 Ft-ot a Képviselő-testület az Iskolai Könyvtárfejlesztés célra 
kívánja fordítani. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban meghatározott 
Könyvtár fejlesztés munkálatok és beszerzések elvégzéséhez szükséges hiányzó 6.409.000 Ft 
különbözetet a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. 
melléklet „IGSZ 2016. évi adatai” Kiadások táblázat 1.3. sor „Dologi kiadások” terhére 
biztosítja. 

 Határidő: 2016. május 30. 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
A 2016. évi költségvetés módosításáról szóló 19/2016. (VIII.18. ) önkormányzati rendeletben 
átvezetésre került a határozatban meghatározott összeg. A könyvtárfejlesztési munkálatok és 
beszerzések 2016. augusztus 31-ig megvalósultak. (Ügyintéző: Őze Angéla ügyiratszám: 
LMKOH/243/24/2016.) 
 
75/2016. (V.30.) ÖH. 
Használt fénymásoló gép beszerzése 
a Közös Önkormányzati Hivatal részére 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bekért árajánlatok alapján bruttó 
1.524.000 Ft értékben támogatja a használt fénymásoló gép beszerzését a Közös 
Önkormányzati Hivatal részére. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban meghatározott 
fénymásoló beszerzéshez 1.524.000 forintot biztosít a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. 
(II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Céltartalék Lajosmizse Város Önkormányzat 
2016. évi kiadásai Céltartalék részletezése ” táblázat 12. sor „Intézményi fejlesztési, felújítási 
keret” terhére. 
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3.) Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt a beszerzéssel 
kapcsolatos valamennyi feladat elvégzésére. 
Határidő: 2016. május 30. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 

 
A fénymásoló gép beszerzése és beüzemelése megtörtént 2016. június 30-ig. (Ügyintéző: Őze Angéla 
ügyiratszám: LMKOH/243/24/2016.) 
 
76/2016. (V.30.) ÖH. 
Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos  
Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról 
 

         Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. május 30. 

 
A határozat kivonat 2016. június 02-án az ügyiratba elhelyezve, valamint kísérőlevéllel együtt 2016. 
június 2-án megküldésre került a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság részére is.  
(Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet  ügyiratszám: LMKOH/427/15/2016.) 

 
 

77/2016. (V.30.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizse Fejlődéséért Egyesület székhelyhasználatának engedélyezéséről 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, engedélyezi a 
CLLD keretében alakuló Lajosmizse Fejlődéséért Egyesület részére a 6050, 
Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatti található helyen a székhelyhasználatot. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a létrejövő Lajosmizse Fejlődéséért Egyesület létrehozásához 
kapcsolódó valamennyi nyilatkozatot az Önkormányzat nevében aláírja és a szükséges 
bejelentéseket megtegye. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. május 30. 

 
2016.05.30. napon az Egyesület alakuló közgyűlése összehívásra került, melynek során az egyesület 
alapszabálya elfogadásra került. Megválasztásra került az Elnökség, FB tagok. Szükséges mellékletek 
a bejegyzési kérelemmel együtt 2016.06.21. napon benyújtásra kerültek a Kecskeméti Törvényszékhez, 
a Törvényszék 2016.08.24. napon kelt végzésével bejegyezte az Egyesületet, amely átvezetésre került a 
Civil-szervezetek névjegyzékébe. Az egyesület jelenleg is működik, egyéb adminisztratív teendő 
folyamatban, adószám, bankszámlaszám. (Ügyintéző: dr. Kmetovics András  ügyiratszám: 
LMKOH/3518/3/2016.) 
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78/2016. (V.30.) ÖH. 
Döntés a helyi közösség székhelyhasználatának engedélyezéséről 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, engedélyezi a 
helyi közösség részére a 6050, Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatti található 
helyen a székhelyhasználatot. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a helyi közösség létrehozásához kapcsolódó valamennyi 
nyilatkozatot az Önkormányzat nevében aláírja. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. május 30. 

 
2016. 05. 30. napon megalakult a Lajosmizse Helyi Közösség. Ezzel egy időben összehívásra került a 
Lajosmizse Fejlődéséért Egyesület alakuló közgyűlése. 2016.05.30. napon megválasztásra került az 
Egyesület és Helyi Közösség vezetősége is. Ezt követően a Lajosmizsei Helyi Közösség a regisztrációs 
kérelmet benyújtotta, a kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium hiánypótlásra visszaküldte. 
2016.07.04. napon a Minisztérium nyilvántartásba vette a Lajosmizsei Helyi Közösséget, így lehetőség 
nyílik a támogatási kérelem benyújtására az Egyesület által a CLLD-re. (Ügyintéző: dr. Kmetovics 
András  ügyiratszám: LMKOH/3518/3/2016..) 

 
 
2016. június 23.  
 
84/2016. (VI.23.) ÖH.  
Tulajdonosi hozzájárulás a Lajosmizse, 0241/12. HRSZ-ú területet érintően az Aranyhomok 
Vadásztársaság részére   
 

Határozat 
. 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
hozzájárulását adja az Aranyhomok Vadásztársaság részére ahhoz, hogy az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Lajosmizsei 0241/12 HRSZ-on 
nyilvántartott ingatlanon les és vad etető-szóró kerüljön telepítésre és agyaggalamb 
lövő lőtér kerüljön kialakításra – amennyiben a tevékenység megvalósításának egyéb 
jogszabályi akadálya nincs. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja az Aranyhomok 
Vadásztársaság figyelmét, hogy az 1.) pontban foglaltak megvalósítása az 
Önkormányzatra nézve semmilyen kötelezettséget nem jelenthet.  

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakhoz kapcsolódó terület használatára 
vonatkozó valamennyi nyilatkozatot az Önkormányzat nevében aláírja, a terület 
használatára vonatkozó megállapodást a terület átadásáig megkösse. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. június 23. 
 

Az önkormányzat vagyon ingyenes használatba adása a Nemzeti vagyonról szóló törvény alapján csak 
közérdekből lehetséges. Az Mötv. szerint önkormányzati kötelezettség - egyebek mellett - a sport. 
Sportról szóló törvény szerint nem szerepel a kérelemben jelölt tevékenység, agyaggalamb lövészet 
helyi önkormányzati feladatok között, ezért ingyenes használatba adásnak jogszabályi akadálya van. A 
másik alternatíva a visszterhes használatba adás, melynek során a vagyonrendelet szerint pályáztatási 
eljárást kell lefolytatni. A fentiek miatt került a testületi anyagban egy olyan kikötésrögzítésre, hogy a 
tárgyi szerződés az Aranyhomok Vadásztársasággal kizárólag akkor kerülhet megkötésre, amennyiben 
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annak jogi akadálya nincs. A felmerülő probléma után a döntés egyeztetésre került Szabó Géza 
Aranyhomok Vadásztársaság elnökkel és a jegyzővel a szerződés megkötésére várhatóan nem kerül 
sor. (Ügyintéző: dr. Kmetovics András ügyiratszám: LMKOH/ 3042/2/2016.) 
 
85/2016. (VI.23.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás a Bükkszéki Ifjúsági Tábor kereskedelmi tevékenységéhez 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Bükkszék, Arany J. u. 12. szám 
(109/3 hrsz.) alatt található ingatlan résztulajdonosa, tulajdonosi hozzájárulást ad a Bükkszéki Ifjúsági 
Tábor kereskedelmi tevékenységének a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti bejelentéséhez 
Határidő: 2016. június 23. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A határozat megküldése Bükkszék Község Önkormányzata részére megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi 
Ödön  ügyiratszám: LMKOH/ 3370/2/2016.) 
 
86/2016. (VI.23.) ÖH.  
Lajosmizse Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 2016  
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a felülvizsgált Lajosmizse Város 
Környezetvédelmi Programját. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. június 23. 
 
Az elfogadott környezetvédelmi program 2016. július 26-án megküldésre került a program tervezetét 
véleményezők részére, eleget téve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
tv. 48. § (5) bekezdésében foglaltaknak. Júliusban a honlapra is felhelyezésre került, megtalálható a 
lajosmizse.hu weboldalon a ’Városunk” menün belül a „Városfejlesztés” almenüben. (Ügyintéző: 
Kasnyikné Földházi Tünde ügyiratszám: LMKOH/ 2265/13/2016.) 
 
 
87/2016. (VI.23.) ÖH.  
Borítékoló gép és a hozzá kapcsolódó szoftver beszerezése 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy beszerez a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére egy db Pitney Bowes Relay 4000 típusú 
(új) borítékoló gépet maximum 2.895.600 Ft. összegben a Delfin Rendszerház Kft.-től, 
valamint beszerzi a IPS-2 Változóadat szoftvert maximum 889.000 Ft. összegben a Delfin 
Rendszerház Kft.-től.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban foglalt hardver és 
szoftver eszközök beszerzését  maximum 3.784.600 Ft. összegben Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) 
önkormányzati rendelet 11. melléklet 2. és 5. sora terhére biztosítja.  

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzéssel kapcsolatos 
feladatok elvégzésére a Delfin Rendszerház Kft.-vel a hardver és szoftver eszközök végleges 
beszerzési árának egyeztetésére és a szerződés megkötésére felhatalmazza Lajosmizse Város 
Jegyzőjét.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. június 23. 
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 A borítékoló gép beszerzése és beüzemelése megtörtént, az adócsoport fizetési értesítős levelei már az 
új IPS2 szoftverrel lettek elkészítve, a borítékolás funkció használata a mintacsekk postai bevizsgálása 
után válik lehetővé. (Ügyintéző: Nagy István informatikus, Mezeiné Hrubos Henriette, 
LMKOH/3123/6/2016.) 
88/2016. (VI.23.) ÖH. 
Önkormányzati fejlesztések támogatásával kapcsolatos pályázat benyújtása 
 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása című pályázati kiírásra 
2016. évben az alábbi célterületekre, valamint műszaki tartalomra vonatkozva kíván 
pályázatot előkészíteni: 

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

határozat 1) pontjában meghatározott fejlesztési célokra vonatkozóan készítse elő a 
pályázatot, majd terjessze a képviselő-testület elé. 

 

 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. június 23. 

 

 Pályázati cél Fejlesztés megnevezése 

1. 
a település belterületén út, 
híd vagy járda építése, 
felújítása, karbantartása 

útburkolat felújítása 2.108 m hosszban, 
10. 543 m2 felületen az alábbi utcákban: 
- Petőfi u. (Jókai – Mizsei u. között) 
- Damjanich u. (Penny üzlet – Bajcsy u. között) 
- Ságvári u. (Május 1. – Kölcsey u. között) 
- Telepi u. (felújítatlan szakaszok) 
- Deák F. u. (Kossuth – Bajcsy u. között) 
- Béke u. eleje Dózsa Gy. út felöl 
- Bajcsy u. (Hunyadi – Batthyány u. között) 
- Kossuth u. (Telepi – Juhász Gy. u. között) 
- Görgey u. (Dózsa Gy. – Petőfi u. között) 
- Bajza u.  
- Bethlen Gábor u. 
- Németh László u. (új rész előtti szakasz) 
- Vasút u. (mart aszfalttal történő feltöltés) 

2. 
a település belterületén út, 
híd vagy járda építése, 
felújítása, karbantartása 

járda burkolat felújítás 1.503 m hosszban, 2.855,7 m2 
felületen az alábbi szakaszokon: 

Dózsa Gy. út páros oldala: 
- Árpád – Kálvin u. között 
- Kazinczy – Jókai u. között 

Dózsa Gy. út páratlan oldala 
- Vörösmarty – Damjanich u. között 
- Deák – Rákóczi u. között 

Mizsei út: Egészségház - Társasházak közötti szakasz 

3. 
belterületi vízrendezési és 
csapadékelvezetési rendszer 
kiépítése, felújítása 

belvízelvezető árkok burkolása, új átemelő építése az alábbi 
utcákban: 

- Juhász Gy. u. 
- Orgona u. 
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A pályázat előkészítése a határozatban foglaltak szerint megtörtént.  A benyújtásra javasolt anyag a 
2016. augusztus 17-i ülésre került beterjesztésre, ahol  a 110/2016. (VIII.17.) ÖH-ban rögzítésre 
került a végleges pályázati cél. (Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOH/ 3244/3/2016.) 
 
 
 
89/2016. (VI.23.) ÖH. 
Döntés a pályázat benyújtásáról a TOP-4.3.1-15 azonosító számú, „Leromlott városi területek 
rehabilitációja” elnevezésű pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-4.3.1-15 
azonosító számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja”című pályázati kiírásra maximum 
bruttó 100.000.000.- forint támogatási összegre. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a pályázat 
megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és 
aláírására. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a projekt 
megvalósítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel és 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás aláírására. 

 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2016. június 23. 
 
2016. június 27-én elküldésre került a határozat a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 
részére, amely alapján a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírása és a pályázat 
benyújtása 2016. augusztus 1-ig megtörtént.  (Ügyintéző: Dodonka Csaba  ügyiratszám: LMKOH/ 
1607/24/2016.) 
 
90/2016. (VI.23.) ÖH. 
Döntés  a Mizse Sport Kft-be Felügyelőbizottsági tag delegálásáról  
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mizse Sport Kft. Felügyelő 
Bizottságába az alábbi személyeket delegálja: 
a. Sápi Tibor 
b. dr. Török Tamás 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
Felügyelőbizottsági tagdelegálásról a nyilatkozatot az Önkormányzat nevében aláírja és a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. június 23. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő testülete 2016. május 13. napi ülésén a 67/2016. 
(V.19.) önkormányzati határozatával elfogadta Együttműködési megállapodás megkötését a 
Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő 700 hrsz-ú ingatlanán városi sportcsarnok és 
kiszolgáló egységei építésére és felhatalmazta Basky András polgármestert a szerződés aláírására. A 
tárgyi beruházás megvalósítását követően bejegyzésre került a Törvényszék által a Mizse-Sport Kft. Az 
együttműködési megállapodás 3./ pontja alapján Lajosmizse Város Önkormányzata 2 főt delegált 
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2016. május 31. napjáig a Mizse-Sport Kft. Felügyelő Bizottságába és a felek névsorát és adatait 
biztosítja az ügyvezető részére.  
A testületi elfogadást követően a Mizse-Sport Kft FB-tagok személyes adatai begyűjtésre kerültek. 
2016.06.30. napon Mizse-Sport Kft részére megküldésre került a FB-tagokat tartalmazó nyilatkozat, 
testületi döntés, ezt követően a Mizse-Sport Kft. jogi képviselője a Felügyelőbizottság létrehozásáról 
intézkedett. (Ügyintéző: dr. Kmetovics András  ügyiratszám: LMKOH/ 470/8/2016.) 
 
91/2016. (VI.23.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány 2015. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés 
meghozatala 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizséért 
Közalapítvány 2015. évi beszámolóját elfogadja.  
Határidő: 2016. június 23. 
Felelős: Képviselő-testültet 

 
A határozat 2016. június 28. napján kelt levéllel a közalapítvány elnöke részére megküldésre 
került.(Ügyintéző: dr. Tóth Andrea  ügyiratszám: LMKOH/ 527/3/2016.) 
 
92/2016. (VI.23.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Városi Labdarugó Club támogatásáról 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában lévő 6050 
Lajosmizse, Mizsei utca 19-27. szám alatti, 841/7 helyrajzi számon található Lajosmizsei 
Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában megvalósítandó fejlesztéshez a Lajosmizsei 
Városi Labdarúgó Club által 2016-17-es időszakra benyújtott TAO pályázattal kapcsolatosan. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén a fejlesztés 
költségigényének 30 %-át, 6.672.370.- forintot a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club részére 
támogatásként biztosít a 2017. évi költségvetés terhére. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
Együttműködési megállapodás elkészítésére, és annak aláírására. 

 Határidő: 2016. június 23. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 

 
2016. június 27-én továbbításra került a határozat az LVLC részére. A 2017. évi költségvetés 
tervezésekor be kell építeni a költségvetésbe a támogatás összegét, 6.672.370.- forintot. Nyertes 
pályázat esetén az együttműködési megállapodás megkötésre kerül 2017. évben. (Ügyintéző: Dodonka 
Csaba   ügyiratszám: LMKOH/2350/10/2016.) 
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93/2016. (VI.23.) ÖH. 
Döntés a Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület támogatásáról 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Történelmi Íjász 
Világbajnokságon történő részvétel érdekében a nevezési díj fedezetére (2 fő részére) 76.000.- 
forintot a Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület részére államháztartáson kívüli működési 
célú támogatásként biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. 
évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. melléklet „Lajosmizse 
Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai” táblázat 3.1. általános tartalék sor terhére. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
Együttműködési megállapodás aláírására, egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
nevezési díj 2016. június 29-ig történő átadásáról az Egyesület részére. 

 Határidő: 2016. június 23. 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
Az együttműködési megállapodás 2016. június 23-án megkötésre került, az utalás 2016. június 24-én 
megtörtént.(Ügyintéző: Őze Angéla   ügyiratszám: LMKOH/4726/2/2016.) 
 
 
2016. június 30. rendkívüli  
 
 
103/2016. (VI.30.) ÖH.  
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása (Egységes szerkezetben)  

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 92/B. § (2) bekezdésére és az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint 
az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. 
rendelet 4. § (1) – (3) bekezdéseire, továbbá 11-12. §-aiban foglaltakra hivatkozással a az 
Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést 2016. 
július 1. napjától  az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalva módosítja.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés egységes szerkezetben történő módosításának aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2016. június 30. 

 
A szerződés egységes szerkezetben szerződő felek részéről aláírásra került 2016. június 30-án, egyúttal 
a szerződés véleményezés céljából megküldésre került az NHKV részére. A vélemény 2016. augusztus 
9-én visszaérkezett, amely rögzíti, hogy a szerződés a hatályos jogszabályok alapján került 
megkötésre. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde   ügyiratszám: LMKOH/28/20/2016.) 
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104/2016. (VI.30.) ÖH. 
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedésével, és elszámolásával kapcsolatos döntések 
meghozatala 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. 
mellékletét képező, Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedésével, és elszámolásával 
kapcsolatos megállapodás megkötését. 

2.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott megállapodás aláírására, és a 
módosításokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2016. június 30.  

 
105/2016. (VI.30.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetési 
szerződésének módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 3. és 

4. mellékletét képező, az Önkormányzat tulajdonában álló ivóvízellátást, valamint 
szennyvízelvezetést szolgáló vízi-közművek üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési 
szerződések módosítását. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szerződés módosítások 
aláírására, és a módosításokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2016. június 30. 
 
 
A testületi határozat, valamint az ennek alapján kötendő szerződések aláírására és megküldésére 
2016. 06. 30-án került sor. A viziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedésével és elszámolásával 
kapcsolatos megállapodás 2016. 06.30. napján került aláírásra, valamint a bérleti üzemeltetési 
szerződések módosítása – erre tekintettel – 2016. 06. 30. napján megtörtént. (Ügyintéző: dr. Tóth 
Andrea  ügyiratszám: LMKOH/ 523/45/2016.) 
 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
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Határozat-tervezet 

 
……../2016. (…..) ÖH. 
A 2016. január 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakban 
a Képviselő-testület által meghozott és 2016. június 30-ig 
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló  
jelentés elfogadása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését – a 
2016. január 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 
meghozott és 2016. június 30-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - 
elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016.  október 20. 

 
 
 
Lajosmizse, 2016. október 10. 
 
 
 

dr. Balogh László  
jegyző sk. 

 
 


