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8. számú előterjesztés Lajosmizse Polgármestere részére 
2020. május 18. 

 
Tárgy: Beszámoló a 2019. január 01-től 2019. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-

testület által meghozott és 2019. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtása 

Üsz.: LMKOH/10187-1/2020. 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 13. § 
(2) bekezdése és 26. § (5) bekezdése értelmében, fenti tárgykörben jelentést kell készíteni. A 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a jegyző évente egy alkalommal számol be a 
testületnek. Erre tekintettel készítettem el jelen előterjesztést, mely kizárólag azokat a 
határozatokat tartalmazza, melynél határidő került megállapításra.  
 
Ezen jelentés elkészítése során figyelembe vettem a tárgyban 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  katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján képviselő-testületi hatáskörben eljáró polgármestert.   
 
2019. január 17.  
 
1/2019. (I.17.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a belügyminiszter által kiírt  
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására című pályázatra 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszámára vonatkozóan a 
belügyminiszter által a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.12. pontja szerint kiírt kiegyenlítő 
bérrendezési alap támogatására című pályázatra.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testület vállalja, hogy a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozóan az 
illetményalapot 2019. évre (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez 
képest emelt összegben, azaz 46.380.- Ft-ban állapítja meg nyertes pályázat esetén.  

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges adatlapot elkészítse, a 
szükséges dokumentumokat hitelesítse, valamennyi dokumentumot a szükséges 
aláírásával ellássa, a pályázat benyújtásához kapcsolódó valamennyi szükséges egyéb 
intézkedést és nyilatkozatot megtegyen, majd a pályázatot elektronikusan és 
papíralapon is benyújtsa.   
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. január 17. illetve a pályázati határidők szerint  
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A pályázat benyújtása 2019. január 21-én megtörtént, a pályázatot befogadták, hiánypótlásra 
nem került sor, a pályázat támogatásban részesült a Belügyminisztérium által 2019. február 
26-án kiadott támogatói okirat alapján. Figyelemmel a pályázati útmutatóban foglaltakra az 
illetményalapot meg kellett emelni, mely rendelet-módosítás elfogadására a 2019. márciusi 
ülésen sor került. A pályázati útmutató és a pályázati kiírás is tartalmazta, hogy az 
önkormányzat rendeletének visszamenőleges hatályúnak kell lenni, az illetményalapot 2019. 
január 01-től kezdődően kellett meghatározni legalább 46.380.- Ft-ban.   Az Önkormányzat 
ennek eleget tett és a bérek megemelése megtörtént. A bérpályázat elszámolása a kiíró felé a 
költségvetési beszámolóban történik meg.  
(Ügyiratszám: LMKOH/319-1/2019., ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska) 
 
 
5/2019. (I.17.) 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 megállapodásban jelzett 
módosítással egyetért és elfogadja a módosítással egységes szerkezetben az előterjesztés 
mellékletét képező együttműködési megállapodást.   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás aláírására.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. január 17. 

 
Az együttműködési megállapodás aláírásra és az együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatról a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 
Osztályának tájékoztatása megtörtént, valamint a nemzetiségi jogokról szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény előírásainak megfelelően mind a helyi önkormányzat mind a nemzetiségi 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzata módosításra került a módosításnak 
megfelelően. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: LMKOH/84-5/2019.) 
 
2019. január 29. rendkívüli ülés  
 
 
8/2019. (I.29.) ÖH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás 2018. évi ideiglenes ellátása során felmerülő indokolt többletköltség 
elszámolása, beszámoló elfogadása 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Faragó 
Környezetvédelmi Kft. által a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII.8.) 
Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján elkészített közérdekű 
szolgáltatói beszámolójában foglaltakat.  
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2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a BMÖGF/669-2/2018. iktatószámú Támogatói okiratban 
foglaltaknak eleget téve a bizonylatokkal alátámasztott beszámolót küldje meg a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére, valamint az éves költségvetési 
beszámoló részeként a Magyar Államkincstár felé és valamennyi egyéb szükséges 
intézkedést, nyilatkozatot megtegyen.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2019. január 29. 

 
A határozat megküldésre került a közérdekű közszolgáltató részére, továbbá a polgármester a 
BMÖGF/669-2/2018. iktatószámú Támogatói okiratban foglaltaknak eleget téve a 
bizonylatokkal alátámasztott beszámolót megküldte a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: LMKOH/2-
12/2019.) 
 
9/2019. (I.29.) ÖH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás 2019. évi ideiglenes ellátása során felmerülő indokolt többletköltség 
igénylés véleményezése  

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi támogatásra javasolja a kijelölt 
közérdekű szolgáltató ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt 
többletköltségei iránti igényét.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a kijelölt közérdekű szolgáltató ideiglenes begyűjtési ellátás teljes 
idejére számított indokolt többletköltségei iránti igényét megküldje a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére és valamennyi egyéb szükséges 
intézkedést, nyilatkozatot megtegyen.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2019. január 29. 
 

A kijelölt közérdekű szolgáltató ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt 
többletköltségei iránti igénye a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére 
megküldésre került.  (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: LMKOH/2-
12/2019.) 
 
2019. február 14. 
 
14/2019. (II.14.) ÖH. 
Megállapodás megkötése étkeztetés biztosítására  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Józsáné dr. Kiss Irént, 
hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-
ban foglalt szociális étkeztetés biztosítására 2019. április 1. napjától megállapodást 
kössön a Bortello Kft. szolgáltatóval.  
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2.)Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatban valamennyi intézkedést megtegyen.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. február 14. 
 

A szociális étkeztetés biztosítására 2019. április 1. napjától szóló megállapodás megkötése a 
Bortello Kft. szolgáltatóval megtörtént. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: 
LMKOH/49-25/2019. ) 
 
17/2019. (II.14.) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés 1. 

mellékletét képező - Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának 
módosítását elfogadja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott 
módosításnak megfelelően az egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére 
és aláírására.   
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. február 14. 

 
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás módosító Társulási megállapodásának és az egységes 
szerkezetű megállapodás elkészítésére és aláírására 2019. február 14-én került sor. A Magyar 
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzésre került. Az Egységes dokumentum a 
bejegyzést követően közzétételre került a www.lajosmizse.hu oldalon a Társulási 
dokumentumok között. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/323-
20/2019.) 
 
18/2019. (II.14.) ÖH. 
LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés módosításának elfogadása a Rév 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával, a Római Katolikus Főplébániával  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 2. 
melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés-módosítást, amelyet a Római Katolikus 
Főplébániával kötött - kötelező önkormányzati feladat – szenvedélybetegek és pszichiátria 
betegek nappali ellátására.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
2. melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés-módosítás aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. február 14. 

 
A feladat-ellátási szerződésmódosítás aláírása, melyet az önkormányzat a Római Katolikus 
Főplébániával kötött - kötelező önkormányzati feladat – szenvedélybetegek és pszichiátria 
betegek nappali ellátására, 2019. február 18-án megtörtént. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák 
Renáta, ügyiratszám: LMKOH/323-20/2019.) 
 



6 
 

21/2019. (II.14.) ÖH. 
Lajosmizse, 839/10 és 839/11 hrsz-ú ingatlanok értékesítése, nyilvános árverés kiírása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Lajosmizse, 839/10 és 839/11 hrsz-ú ingatlanok értékesítése a júniusi soros 
Képviselő-testületi ülésen ismételten kerüljön megtárgyalásra.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. február 14. 

 
Lajosmizse belterületi 839/10 és 839/11 hrsz.-ú telekingatlan értékesítése tárgykörű napirendet 
a Képviselő-testület 2019 június 20-i ülésén tárgyalta újra és úgy döntött, hogy „a Lajosmizse, 
839/10 és 839/11 hrsz-ú ingatlanok értékesítése a szeptemberi soros Képviselő-testületi ülésen 
ismételten kerüljön megtárgyalásra.”(Ügyintéző: Szilágyi Ödön irodavezető, ügyiratszám: 
LMKOH/1135-2/2019.) 
 
22/2019. (II.14.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete  
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 

Határozat 
 

1.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának előterjesztés melléklete szerinti módosítását jóváhagyja.   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési szabályzatot 
aláírja.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. február 14. 

 
Az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési szabályzat aláírása megtörtént. A határozat 
kivonatot kapta az IGSZ megkapta.(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta  ügyiratszám: 
LMKOH/1270-2/2019.) 
 
23/2019. (II.14.) ÖH. 
Víziközmű rendszer energiahatékonyságának támogatása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Bácsvíz Zrt. által 
kezdeményezett víziközmű rendszer energiahatékonyságának fejlesztését.   

2)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás, valamint a fejlesztés megvalósításához kapcsolódó valamennyi nyilatkozat 
és szerződés vagy megállapodás aláírására. 

 Határidő: 2019. február 14. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírása megtörtént. A pályázat nyert és a pályázat 
Lajosmizsét érintő része 2021-ben valósul meg, így az önerő biztosítása is a 2021. évi költségvetést 
terheli.   (Ügyintéző: Szilágyi Ödön irodavezető, ügyiratszám: LMKOH/418-8/2019.) 
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2019. március 14. 
 
25/2019. (III.14.) ÖH. 
A régi városháza épületével kapcsolatos 
irányvonalak meghatározása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, valamint a Lajosmizsei 
Helytörténeti és Kulturális Egyesület közötti megállapodás megkötésének határidejét 
2019. április 05. napjában határozza meg. 

Határidő: 2019. március 14. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A megállapodás megkötése 2019. május 29-én megtörtént. (Ügyintéző: Horváth Sándor 
pályázati referens, ügyiratszám: LMKOH/19-18/2019.) 
 
27/2019. (III.14.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2019. évi fejlesztéséről 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évi 
temetős bevételek és a 2019. év első felében befolyt temetős bevételek terhére 2019. év 
második felében megvalósítja a Lajosmizsei Köztemetőben a Mihalovics kápolnától a 
tüzépig, és a tüzéptől a Baross utcai kapuig terjedő burkolatlan útszakaszok aszfalttal 
történő kiépítését 2,2 méter szélességben 20 cm szórt útalappal, és 6 cm aszfaltréteggel. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy jelölje ki az aszfaltozandó útszakaszokat, továbbá a határozat 1.) 
pontjában foglalt munka elvégzésére kérjen be 3 árajánlatot, valamint a legkedvezőbb 
árajánlatot tevővel kösse meg a vállalkozási szerződést. 

  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2019. március 14. 

 
Az árajánlatok bekérése megtörtént 2019. március 14-én, majd a legkedvezőbb ajánlatot 
tevővel a szerződés megkötése megtörtént, a kivitelezési munka 2019. októberre elkészült.  
(Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: LMKOH/221-5/2019.) 
 
29/2019. (III.14.) ÖH. 
A 2019. évi Környezetvédelmi Nap  
program-tervezetének elfogadása   
              Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az intézmények 
2019. évi  Környezetvédelmi Napjának program-tervezetét, melynek költségigényét a 
Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 10. melléklet „Felhalmozási kiadások részletezése” táblázat „3.9.3 
Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.) kormányzati funkció 052080) 
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3 692 759 Ft” sora terhére biztosítja, melyből az intézmények Környezetvédelmi Nap 
programjainak megtartásához a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde részére 40.000 Forint, a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola részére 50.000 Forint, az EGYSZI részére 40.000 Forint, a Művelődési Ház és 
Könyvtár részére 40.000 Forint és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére 
120.000 Forint összeget nyújt.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola részére megítélt támogatási összeget a Gyermekekért 
Plusz Alapítványon keresztül nyújtja és felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Gyermekekért Plusz Alapítvánnyal a támogatási szerződést megkösse.  

 Határidő: 2019. március 14. 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
A támogatási szerződés megkötése a Gyermekekért Plusz Alapítvánnyal megtörtént. Az 
intézmények a tervezett környezetvédelmi napi programjaikat megvalósították. (Ügyintéző: 
Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: LMKOH/2426-10/2019.) 
 
30/2019. (III.14.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizse 0401/76. hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átvételéről, szolgalmi jog 
alapításáról  

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
hozzájárul az előterjesztés mellékletét képező 18/2019. munkaszámú változási 
vázrajz szerinti telekalakításhoz és a szolgalmi jog bejegyzéséhez. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
ellenérték nélkül felajánlott 0401/76 hrsz.-ú területet ingyenes átadás jogcímen 
elfogadja.  

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza Basky András polgármestert az előterjesztés 2. mellékletét képező 
ingyenes átadással egybefoglalt telekalakítási és szolgalmi jogot alapító szerződés 
aláírására. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 18/2019. munkaszámú 
változási vázrajz és az ingyenes átadással egybefoglalt telekalakítási és szolgalmi 
jogot alapító szerződés aláírására, továbbá a jelen határozat végrehajtása érdekében 
szükséges további intézkedések, valamint nyilatkozatok megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2019. március 14. 

 
2019. március 18-án a szerződés aláírása megtörtént.  (Ügyintéző: dr. Mátyus Béla, 
ügyiratszám: LMKOH/403-8/2019.) 
 
 
32/2019. (III.14.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos 
döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
előterjesztés 1. és 2. mellékletét képező, az Önkormányzat tulajdonában álló 
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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: 2019. március 14. 

 
A vízi-közművek üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződések módosításainak aláírása 
megtörtént 2019. március 14-én. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: 
LMKOH/579-8/2019.) 
 
 
33/2019. (III.14.) ÖH. 
Döntés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri 
támogatásának végrehajtásáról 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- 
vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról 
szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat és a BMÖGF/69-79/2018. iktatató számú 
támogató okirat alapján az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások részére 
12.000.- Ft összegű természetbeni támogatás nyújtása érdekében szükséges 
szerződéseket megkösse, a további szükséges intézkedéseket megtegye és a támogatás 
felhasználásáról 2020. február 14. napjáig a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatósága felé az ebr42 rendszeren keresztül elszámoljon. 

 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2019. március 14. illetve folyamatos. 
 
Az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások részére a 12.000.- Ft összegű természetbeni 
támogatás nyújtása érdekében a szükséges szerződések megkötése megtörtént, az érintettek a 
tüzelőanyagot megkapták, a pénzügyi elszámolás határidőre megtörtént. (Ügyintéző: dr. 
Kovács Rebeka, ügyiratszám: LMKOH/44-19/2019.) 
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2019. március 28. 
 
 
35/2019. (III.28.) ÖH. 
Az építendő új sportcsarnok beruházás megvalósításához támogatói nyilatkozat 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Mizse 
Sport Kft. vissza nem térítendő támogatás iránti kérelemmel forduljon Magyarország 
Kormányához lajosmizsei új sportcsarnok beruházás megvalósítása érdekében a 
hiányzó forrás biztosítása céljából. 

 Határidő: 2019. március 28. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
36/2019. (III.28.) ÖH. 
Az építendő új sportcsarnok beruházáshoz kapcsolódó négyoldalú megállapodás 
felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy 
készítse elő az új sportcsarnok beruházás megvalósítására létrejött négyoldalú 
megállapodás felülvizsgálatát.  

 Határidő: 2019. március 28. 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
37/2019. (III.28.) ÖH. 
Az építendő új sportcsarnok beruházáshoz kapcsolódó várható kalkuláció készítése 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy 
készítsen egy kalkulációt arra vonatkozóan, hogy az építendő új sportcsarnok 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadása várhatóan mekkora 
nagyságrendű forrást igényel és ezen összeg biztosítása milyen forrásösszetétellel 
valósítható meg.  

 Határidő: 2019. március 28. 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
A Képviselő-testületi határozatok 2019. április 03-án kerültek megküldésre a Mizse-Sport Kft. 
részére azzal, hogy az Együttműködési megállapodás felülvizsgálatához szükséges javaslatait 
a Mizse-Sport Kft. 2019. április 15-ig szíveskedjen megtenni. (2019. április 15-ig a Mizse-
SportKft.-től nem érkezett semmiféle javaslat, vagy észrevétel.) 2019. április 16-án ismételten 
levélben fordultam a Mizse-Sport Kft-hez, melyben az Együttműködési megállapodással 
kapcsolatosan javaslatokat tettem.A Mizse-SportKft.-től 2019. május 03-án érkezett 
válaszlevél, melyben a megkötendő új Együttműködési megállapodáshoz tettek kiegészítő 
javaslatokat. 
A témakörben újabb döntést hozott a Képviselő –testület 2019. május 9-i ülésén 64/2019. 
(V.09.)határozatával.  (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: LMKOH/848-17/2019. ) 
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2019. április 11. 
 
 
38/2019. (IV. 11.) ÖH. 
Egyéb szervezetek, személyek támogatása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyéb szervezetek 
támogatásával kapcsolatban az alábbi támogatásokról dönt: 

Sor-
szám 

Megnevezés Cél Támogatás 
összege 

1. Dabas és Környéke 
Mentőorvosi-

Mentőtiszti Kocsi 
Nonprofit Kft. 

A Kft. mentőorvosi kocsit üzemeltet karitatív 
jelleggel Dabason és környékén. A támogatást a 

mentőkocsi fenntartásához kérik. Sürgős 
életveszély esetén, amennyiben a területileg 

illetékes mentőegységek nem mozgósíthatóak, 
úgy a Kft. kivonul, amennyiben a helyszínt 15-

20 percen belül meg tudják közelíteni. 

50.000 Ft 

2. Rákóczi Szövetség A Rákóczi Szövetség beiratkozási 
programjának támogatása. A határon túl élő 
magyar gyermekek magyar iskolába történő 

beíratásának ösztönzésére. 
 

50.000 Ft 

3.  
Lajosmizsei 

Polgárőr Egyesület 
 
 

Üzemanyag támogatás, alkatrészvásárlás, 
gépkocsijavítás, rendszámfelismerő berendezés 

használatának díja, közterület felügyelővel 
ellátott közös szolgálat támogatása, egyéb 

működési költségek támogatása. 

300.000 Ft 
 

4. Kecskeméti Pro 
Homine Alapítvány 

Szállítási tevékenységet végző gépjárművek 
üzemanyagköltségének támogatása. 

300.000 Ft 

5. Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési 

Egyesület 

turisztikai kisfilm készítése 110.000 Ft 

 - - 810.000 Ft 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő egyéb szervezetekkel, személyekkel a 
támogatási szerződéseket megkösse. 
Határidő: 2019. április 11. 

        Felelős: Képviselő-testület 
 
A támogatási szerződések megkötése 2019. április 18-án a határozatban foglaltalak 
megfelelően megtörtént.  (Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: LMKOH/223/2019.) 
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40/2019. (IV. 11.) ÖH. 
Lajosmizsei Városi Labdarugó Club részére műfüves pálya megvalósításához támogatás 
nyújtása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 6050 
Lajosmizse Mizsei utca 19-27. szám alatti, 841/7 helyrajzi számon található Lázár 
Bence Lajosmizsei Labdarúgó Sportcentrum területén megvalósítandó műfüves pálya 
beruházáshoz 7.799.019 forintot biztosít a Lajosmizsei Városi Labdarugó Club 
részére. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
beruházáshoz szükséges 7.799.019 forintot Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi 
összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1 Általános tartalék sora terhére biztosítja.  

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozatban foglalt támogatásra a Lajosmizsei Városi 
Labdarugó Clubbal a megállapodás megkösse. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 11. 

 
A megállapodás megkötése a határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént. A beruházás 
2019. II. félévben elkészült. (Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: LMKOH/223-26/2019.) 
 
41/2019. (IV. 11.) ÖH. 
Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 057/1 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos 
döntések meghozatala, az 56/2018. munkaszámú változási vázrajz szerinti 
telekalakításhoz hozzájárulás 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul az 
előterjesztés 1. mellékletét képező 56/2018 munkaszámú változási vázrajz szerinti 
telekalakításhoz, mely összhangban van a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) 
önkormányzati rendelettel, azáltal, hogy a lajosmizsei 057/1 helyrajzi szám alatti inglant 
körülvevő területet általános mezőgazdasági övezetbe sorolja, azzal, hogy az 
útmegszüntetési eljárással kapcsolatban felmerült valamennyi költséget Drabant Béla 
Sándor 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 189/A. szám alatti lakos visel.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az érintett 
ingatlanrész értékesítése érdekében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, 
057/1 helyrajzi számú ingatlannak az előterjesztés mellékletében csatolt vázrajz szerinti 
részét forgalomképessé nyilvánítja. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 56/2018 munkaszámú változási 
vázrajz aláírására, továbbá a jelen határozat végrehajtása érdekében szükséges további 
intézkedések, valamint nyilatkozatok megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. április 11. 

 
Az adásvételi szerződéssel egybefoglalt telekalakítási szerződés 2019. május 24-én megkötésre 
került. (Ügyintéző: dr. Mátyus Béla, ügyiratszám: LMKOH/1264-3/2019.) 
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44/2019. (IV. 11.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásának értékelése 

Határozat 
 

1.) 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. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy – a jogszabályban foglalt követelménynek eleget téve – a beszámolót a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 
részére megküldje. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. április 11. 
 
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. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/1909-
9/2019.) 
 
 
49/2019. (IV. 11.) ÖH. 
Döntés az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázati kiírásra történő 
pályázat benyújtásáról (az önkormányzati tűzoltóságok feladatellátásához szükséges 
többletforrás) 
 

Határozat 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja 
pályázatát a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által meghirdetett a Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.7. pont és 
az I.10. pont szerinti „a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az 
önkormányzatok rendkívüli támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális 
támogatásra)” című pályázati kiírás önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím 
keretében az „Önkormányzati tűzoltóságok támogatása” elnevezésű jogcímre. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi teendő és nyilatkozat megtételére 
és a szükséges szerződések megkötésére.  

  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2019. április 11. 
 
 
A pályázat benyújtásra került 2019.04.12-én. A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték, 
amellyel az önkormányzat 12.139.763.- forint támogatáshoz jutott. Az önkormányzatnak a 
támogatást a városi tűzoltóság részére tovább kellett utalnia a pályázati kiírás alapján. 
(Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: LMKOH/5125-2/2019.) 
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52/2019. (V.09.) ÖH. 
Mizse Kézilabda Club támogatása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja 
a Mizse Kézilabda Clubot a 2018/2019-es bajnoki idény befejezésének céljából. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. 
pontban szereplő támogatást 500.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi 
összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse Kézilabda Clubbal a támogatási 
szerződést megkösse. 
Határidő: 2019. május 9. 

        Felelős: Képviselő-testület 

Az együttműködési megállapodás 2019.05.13-án megkötésre került LMKOH/223-31/2019. 
iktatószámmal.  (Ügyintéző: Dodonka Csaba) 
 
54/2019. (V.09.) ÖH. 
Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú pályázati 
kiírásra             

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-
7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása 
és eszközök beszerzése” című pályázati kiírásra az alábbi projekt tartalommal: 

a.) A projekt címe: „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének 
felújítása” 

b.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. 
c.) A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 2249 hrsz 
d.) A projekt összes költsége 99.475.000.- forint. 
e.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 99.475.000.- forint. 
f.) Az igényelt támogatás összege 85.000.000.- forint.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete előzetesen kötelezettséget vállal 
arra, hogy a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegét, azaz 
14.475.000.- forintot saját forrásból biztosítja. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a 2019. júniusi költségvetési rendelet módosítás során a 2. pontban 
megjelölt önkormányzati önerő összeget a költségvetési rendeletében elkülöníti.  

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, 
a pályázathoz szükséges valamennyi teendő és nyilatkozatok megtételére és 
dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a 
Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat és a szükséges szerződések megkötésére. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. május 09. 
 

A pályázat 2019.05.30-án benyújtásra került, de Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 109/2019. (VIII. 15.) önkormányzati határozatával visszavonta a pályázatot. 
(Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: LMKOH/184-18/2019. ) 
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55/2019. (V.09.) ÖH. 
Döntés tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat adásáról 
             

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára pályázatot nyújtson be a TOP-7.1.1-16-H-113-1 
azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök 
beszerzése” című pályázati kiírásra a színházterem székeinek cseréjére. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában 
lévő 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. szám alatti, 2249 helyrajzi számon található 
ingatlan vonatkozásában az 1.) pontban szereplő pályázati kiírásra benyújtandó 
támogatási kérelemben szereplő projekt megvalósításához és a támogatási időszak során 
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, 
továbbá vállalja, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára 
rendelkezésre áll. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat elkészítésére és aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. május 09. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 109/2019. (VIII. 15.) önkormányzati 
határozatával visszavonta az önkormányzat pályázatát a színházterem felújítása 
vonatkozásban, ezért Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára sem adta be a 
pályázatát, amelyhez szükséges lett volna a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiállítása. 
(Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: LMKOH/184-18/2019. ) 
 
56/2019. (V.09.) ÖH. 
Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0619 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos 
döntések meghozatala, az 57/2018. munkaszámú változási vázrajz szerinti 
telekalakításhoz hozzájárulás 

 
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul az 

előterjesztés 1. mellékletét képező 57/2018 munkaszámú változási vázrajz szerinti 
telekalakításhoz, mely összhangban van a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) 
önkormányzati rendelettel, azáltal, hogy a lajosmizsei 0619 helyrajzi szám alatti inglant 
körülvevő területet általános mezőgazdasági övezetbe sorolja, azzal, hogy az 
útmegszüntetési eljárással kapcsolatban felmerült valamennyi költséget Nagyszabó 
Zoltán 6050 Lajosmizse, Közös tanya 37. szám alatti lakos visel.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az érintett 
ingatlan értékesítése érdekében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, 0619 
helyrajzi számú ingatlannak az előterjesztés mellékletében csatolt vázrajz szerinti részét 
forgalomképessé nyilvánítja. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 57/2018 munkaszámú változási 
vázrajz aláírására, továbbá a jelen határozat végrehajtása érdekében szükséges további 
intézkedések, valamint nyilatkozatok megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. május 9. 
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A vázrajz aláírása 2019. május 9-én megtörtént. (Ügyintéző: dr. Mátyus Béla, ügyiratszám: 
LMKOH/2490-2/2019.) 
 
57/2019. (V.09.) ÖH. 
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0619 helyrajzi szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos döntések meghozatala, a 2838m2 ingatlan értékesítésre kijelölésének 
tudomásul vétele 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
Lajosmizse 0619 helyrajzi szám alatti, kivett út megnevezésű ingatlan, előterjesztés 
mellékletét képező 57/2018 munkaszámú változási vázrajz szerinti 2838m2-részének a 
0618/11, 0618/14, 0618/38, 0618/39, 0620/50, valamint a 0620/51 hrsz-ú ingatlannal 
történő telekegyesítést eredményező telekalakításának jogerőre emelkedése feltételével, 
a lajosmizsei 0619 helyrajzi szám alatti, kivett út megnevezésű ingatlan, előterjesztés 
mellékletét képező 57/2018. munkaszámú változási vázrajz szerinti 2838 m2-részének 
értékesítésre kijelölését, és az ingatlan-adásvételi szerződés Basky András polgármester 
általi aláírását.   
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. május 9. 
 

Az adásvételi szerződéssel egybefoglalt telekalakítási szerződés 2019. július 18-án megkötésre 
került. (Ügyintéző: dr. Mátyus Béla, ügyiratszám: LMKOH/2490-2/2019.) 
 
63/2019. (V.09.) ÖH. 
Pályázat benyújtása az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat 
vonatkozásában az ac) célterületre pályázatot nyújt be az Egészségház (6050 
Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében az alábbi célok 
megvalósítására: 

- Aulában női, férfi és személyzeti mosdóblokk, 
- Emeleti női, férfi és személyzeti mosdóblokk. 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 

pályázat vonatkozásában 13.117.844 forint önerőt biztosít (mely tartalmazza a 
támogatással érintett felújítási költségek önerejét és a támogatással nem érintett 
helyiségek arányosított fejlesztési költségeit) Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 9/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 10. melléklet 2.12. sora terhére. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére és 
aláírására, a pályázat benyújtására és nyertes pályázat esetén annak megvalósítására. 

 Határidő: 2019. május 9. 
 Felelős: Képviselő-testület 
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A pályázat benyújtása megtörtént, a pályázatot a döntéshozó támogatásra érdemesnek ítélte. A 
pályázat magasabb műszaki tartalommal történő optimálisabb megvalósításáról és ezzel egy 
időben a szükséges többletforrás biztosításáról döntött a Képviselő-testület 2020. január 23-i 
ülésén.  (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOH/52-21/2019.) 

 
 
64/2019. (V.09.) ÖH. 
Új sportcsarnok beruházással kapcsolatos döntés meghozatala 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete iránymutatásként elfogadja 
az új megállapodás előkészítéséhez az előterjesztés 2. sz. és 3. sz. mellékletében 
foglaltakat az alábbi kiegészítésekkel:  
- Meg kell vizsgálni a 100%-os üzletrész átvételének lehetőségét. 
- Az új szerződésben a jelenleg hatályos megállapodásban foglalt felelősségi rendeket 
továbbra is fenn kell tartani. 
- Az új szerződésben a jelenleg hatályos megállapodásban felek részéről tett 
kötelezettség vállalásokat továbbra is fenn kell tartani. 
- Az új szerződés megkötésére az építendő sportcsarnok megépítéséhez szükséges forrás 
teljes rendelkezésére állása esetén kerülhet sor. 

Határidő: 2019. május 09. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A szükséges forrás még nem áll rendelkezésre. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: 
LMKOH/848-24/2019.) 
 
 
70/2019. (VI.20.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-19 azonosító 
számú pályázati felhívásra  
bölcsőde létesítésére 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című 
pályázati kiírásra egy maximum 3 csoportos (maximum 42 férőhelyes) új bölcsőde 
létesítésére. A beruházás helyszíneként a Mizsei út végén lévő 708/10 és 841/6 hrsz-
ú területeket jelöli meg azzal, hogy a két helyszín közül a tervező által 
optimálisabbnak tartott területeken kerül megtervezésre a bölcsőde. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat előkészítéséhez 
szükséges műszaki dokumentáció elkészítésére maximum bruttó 1.300.000.- forintot 
biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi 
költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai táblázat 2.1. 
Beruházások sora terhére és a bölcsődei módszertani szakértő bevonására, valamint 
az előkészítéssel kapcsolatos egyéb kiadásokra maximum bruttó 1.200.000.- forintot 
biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi 
költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai táblázat 1.3. Dologi 
kiadások sora terhére. 
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3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az építendő új bölcsőde koncepció tervének és a pályázat 
benyújtásához szükséges műszaki dokumentációjának elkészítésére kérjen be 3 
árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a tervezési szerződést. 

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

5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 
támogatási kérelem benyújtása és megvalósítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel és felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 
szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. június 20. 

 
 
Az építendő új bölcsőde koncepció tervének és a pályázat benyújtásához szükséges műszaki 
dokumentációjának elkészítésére az árajánlat kérés megtörtént, melynek eredményeként  
Szimmetria Plusz Bt. tervezővel a szerződéskötésre sor került 2019. július 12-én. A konzorciumi 
szerződés megkötése 2019. július 25-én megtörtént a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft.-vel továbbá a felhatalmazás alapján a pályázat határidőben benyújtásra került. 
2020. március 27-én megkapta az önkormányzat az értesítést, hogy a pályázat támogatásban 
részesült, jelenleg a támogatói okirat aláírása van folyamatban.(Ügyintéző: Horváth Sándor, 
ügyiratszám: LMKOH/2498/2019.)  
 
72/2019. (VI.20.) ÖH. 
Lajosmizsei Asztalitenisz Club 
támogatása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja 
a Lajosmizsei Asztalitenisz Clubot asztalitenisz nyári tábor szervezése, megtartása 
céljából. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. 
pontban szereplő támogatást 100.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi 
összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Lajosmizsei Asztalitenisz Clubbal a 
támogatási szerződést megkösse. 
Határidő: 2019. június 20 

        Felelős: Képviselő-testület 
 
2019. június 24-én megkötésre került az együttműködési megállapodás LMKOH/223-33/2019. 
iktatószám alatt. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/253-34/2019.) 
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74/2019. (VI.20.) ÖH. 
Munkamegosztási megállapodás Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára és 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete között  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodást, amely Lajosmizse 
Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete, mint gazdasági szervezettel 
rendelkező költségvetési szerv és Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, mint 
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között jön létre.   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézmények vezetőit 
az 1. melléklet szerinti munkamegosztási megállapodás aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. június 20. 

 
A munkamegosztási megállapodás aláírása 2019. június 27-én megtörtént. (Ügyintéző: 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens, Farkasné Őze Angéla pénzügyi irodavezető, 
ügyiratszám: LMKOH/7240-1/2019.) 

 
75/2019. (VI.20.) ÖH. 
Munkamegosztási megállapodás a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal és 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
között  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodást, amely a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, 
valamint a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, mint gazdasági 
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között jön létre azzal, hogy a megállapodás 
13. pontját az előterjesztő által elmondottak szerint javítani kell. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és az intézmény 
vezetőjét az 1. melléklet szerinti munkamegosztási megállapodás aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. június 20. 

 
A munkamegosztási megállapodás aláírása 2019. június 27-én megtörtént. ( (Ügyintéző: 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens, Farkasné Őze Angéla pénzügyi irodavezető, 
ügyiratszám: LMKOH/7240-5/2019.) 
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76/2019. (VI.20.) ÖH. 
Munkamegosztási megállapodás a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal és a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde között  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 2. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodást, amely a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, 
valamint a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szerv között jön létre azzal, hogy a megállapodás 13. pontját az előterjesztő 
által elmondottak szerint javítani kell. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és az intézmény 
vezetőjét a 2. melléklet szerinti munkamegosztási megállapodás aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. június 20. 

 
A munkamegosztási megállapodás aláírása 2019. június 27-én megtörtént. (Ügyintéző: 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens, Farkasné Őze Angéla pénzügyi irodavezető, 
ügyiratszám: LMKOH/7240-5/2019.) 

 
 

77/2019. (VI.20.) ÖH. 
Csatornakezelői hozzájárulás megadása a 0401/75 és 0401/73 hrsz-ú ingatlanokon 
tervezett tó bővítéshez 

 
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a XX/d jelű csatorna 
(vagyon) kezelője hozzájárulását adja a 0401/75 és 0401/73 helyrajzi számú ingatlanokon 
tervezett Pozsár-halastó bővítéshez, a bővítés követően a tóegység benyújtott engedélyes terv 
szerinti elfolyó vizeinek befogadásához. 
2. Az 1. pont szerinti hozzájárulás megadásának feltétele a Pozsár tó kifolyó műtárgyától 
(11+523 csatorna km. szelvény) a város közigazgatási határáig (Kónya dűlő) ténylegesen 
felmerülő csatornakezelési költségek 50 %-ának megfizetése csatorna fenntartási hozzájárulás 
címén a Kérelmezők részéről az Önkormányzat által kiállított számla alapján, 8 napon belül. 
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
határozat 1-2 pontjait tartalmazó megállapodás aláírására a kérelmezőkkel. 
4. Jelen határozat 1. pontja érvényességének feltétele a 3. pont szerinti megállapodás aláírása a 
felek által. Hatályosulásának napja a megállapodás aláírásának napja. 
Határidő: 2019. június 20. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A 0401/75 hrsz-hoz kapcsolódó csatornakezelői hozzájárulásról szóló megállapodás 2019. 
július 15-én aláírásra került.  (Ügyintéző: Kovács Gábor, ügyiratszám: LMKOH/4160-
5/2019.) 
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78/2019. (VI.20.) ÖH. 
Lajosmizse, 839/10 és 839/11 hrsz-ú ingatlanok értékesítése,  
nyilvános árverés kiírása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Lajosmizse, 839/10 és 839/11 hrsz-ú ingatlanok értékesítése a szeptemberi soros 
Képviselő-testületi ülésen ismételten kerüljön megtárgyalásra.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. június 20. 
 

A két telekingatlan értékesítését a 2019. októberben leköszönő Képviselő-testület a 2019. 
szeptemberi ülésén már újból nem tárgyalta. . (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: 
LMKOH/1135-2/2019.) 
 
 
102/2019. (VII.12.) ÖH. 
Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a TOP-7.1.1-16-H-113-4 azonosító számú ,,Civil 
szervezetek eszközbeszerzése és infrastruktúra fejlesztése” című pályázat kapcsán 

 
Határozat 

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

6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám alatti ingatlanon a TOP-7.1.1-16-H-
113-4 azonosító számú ,,Civil szervezetek eszközbeszerzése és infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázat tekintetében a támogatási kérelemben szereplő projekt 
megvalósításához, a tulajdonosi nyilatkozatot megadja. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a támogatási 
időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi 
aktiválásához hozzájárul, továbbá biztosítja, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási 
időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy jelen határozat 1.) és 2.) pontjában foglaltak megvalósításához 
szükséges nyilatkozatokat megtegye és a szükséges szerződést előkészítse, aláírja. 
Határidő: 2019. július 12. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A határozat végrehajtása az abban foglaltaknak megfelelően 2019. július 18-án megtörtént 
(Ügyintéző: dr. Mátyus Béla, ügyiratszám: LMKOH/8413-2/2019.) 
 
103/2019. (VII.23.) ÖH. 
130. születésnapját ünneplő Budapest-Lajosmizse   
közötti összekötő vasútvonal ünnepsége 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 350.000.- 
Ft forrást biztosít a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság részére  a 
„Lajosmizsei vasútvonal megnyitásának 130. évfordulója” alkalmából 2019. 
szeptember 29. napján megvalósítani tervezett nosztalgiavonatos ünnepségsorozat 
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megszervezéséhez, ezen belül kifejezetten a nosztalgiavonat bérléséhez, a hozzá- és 
az ünnepségsorozathoz kapcsolódó költségekhez.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Dr. Széky Endre Pestszentimre 
Történeti Társasággal a szerződést megkösse, valamint fentieken túl az évforduló 
méltó megünnepléséhez kapcsolódó valamennyi szükséges intézkedést megtegyen. 
Határidő: 2019. július 23 

        Felelős: Képviselő-testület 
 
A támogatási szerződés megkötése a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társasággal 
megtörtént, a 130. születésnapját ünneplő vasútvonal méltó megünneplése 2019. szeptember 
29-én lezajlott.  (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/253-40/2019.) 
 
104/2019. (VII.23.) ÖH. 
Döntés a járási hivatalok kialakításához  
kötött megállapodás módosításának elfogadásáról 
 

         Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 3. 
számú mellékletében szereplő a járási hivatalok kialakításához kötött megállapodás 3. 
számú módosítását, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feltétlen és 
visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 6050 Lajosmizse, Dózsa György 
út 100. (Lajosmizse 9/1. hrsz.) szám alatti ingatlan egészére a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatalt megillető használati jog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 100. (Lajosmizse 9/1 hrsz.) szám alatti ingatlanon a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a tetőfelújítási munkálatokat, valamint az 
ingatlan teljeskörű klimatizálását elvégeztesse. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 100. (Lajosmizse 9/1 hrsz.) szám alatti 
ingatlanon megvalósuló fejlesztések (tetőfelújítás, klimatizálás) tekintetében az 
aktiválást a támogatást igénylő, azaz a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal végezze 
el. 

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozatban foglaltak megvalósításához szükséges valamennyi 
intézkedést és nyilatkozatot megtegyen, továbbá az ennek érdekében elkészített 
valamennyi dokumentumot aláírjon.  
Határidő: 2019. július 23. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
2019. július 23-án megküldésre került a Kormányhivatal részére a megállapodás aláírt 
példánya. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: LMKOH/98-6/2019.) 
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110/2019. (VIII.15.) ÖH. 
Művelődési ház színházterme komplett felújításának előkészítése                 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális 
terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázati kiírás alapján kezdje 
meg a pályázat benyújtásához szükséges szakmai előkészítő munkát a Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára színházterme komplett felújítása vonatkozásában 
és azt követően terjessze a benyújtandó pályázati dokumentáció tervezeteket a 
Képviselő-testület elé. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 15. 

  
A pályázat előkészítése jelenleg is folyamatban van. A felújítással kapcsolatos tervezési munkák 
hamarosan elkészülnek, amely alapján a pályázat benyújthatóvá válik 2020. második félévében. 
(Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: LMKOH/184-33/2019.) 
 
2019. szeptember 26.  
 
112/2019. (IX.26.) ÖH. 
Lajosmizse városközpont forgalomtechnikai 
koncepciójának véleményezése 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse városközpont 
forgalomtechnikai koncepciójának tervezetét megtárgyalta és elfogadja, egyúttal felkéri a 
polgármestert, hogy a közútkezelővel kezdje meg a tárgyalásokat a koncepció megvalósítása 
érdekében. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. szeptember 26. 
 
A forgalomtechnikai koncepció szóbeli egyeztetése a közútkezelővel már megtörtént, de a 
koncepció elemeinek megvalósításához szükséges forrás sem az önkormányzatnak, sem a 
Magyar Közút Zrt-nek nem áll rendelkezésére. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: 
LMKOH/2424-1/2019.) 
 
113/2019. (IX.26.) ÖH. 
Lajosmizse, 2605/92 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vételi 

ajánlatot tesz a Lajosmizse 2605/92 hrsz-ú, kivett út megnevezésű, 867 m2 területű 
ingatlanra, melyet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város 
helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Hész) közlekedési célra jelöl ki. A Képviselő-testület a tárgyi ingatlan 
vételárát 693.600 forintban határozza meg.  

2. Amennyiben az arra jogosultak az 1. pont szerinti vételi ajánlatot elfogadják, úgy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szükséges kerítés 
áthelyezése érdekében az alábbiakról dönt:  
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a.) A kerítés áthelyezésére a jogosultak nyilatkozata alapján sor kerülhet úgy, hogy az 
eladók vállalják annak elvégzését, melyre egy összegben 100.000 forintot biztosít 
az Önkormányzat. A jogosultak további költségigénnyel nem élhetnek. Ebben az 
esetben a kerítés áthelyezésének költsége utólag, a kerítés áthelyezését követően, 
annak írásbeli bejelentését követő 15 napon belül kerül kifizetésre a jogosultak 
részére. 

b.) Amennyiben a jogosultak a kerítés áthelyezését nem vállalják, abban az esetben 
annak „értéknövelő beruházás nélküli” áthelyezését az Önkormányzatunk végezteti 
el a telekhatáron jelenleg meglévő kerítés anyagainak lehetőség szerinti 
felhasználásával. 

3. Amennyiben az arra jogosultak az 1. pont szerinti vételi ajánlatot elfogadják, úgy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, továbbá a tulajdonváltozás ingatlan-
nyilvántartási átvezetéséhez szükséges további intézkedések, valamint nyilatkozatok 
megtételére. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. szeptember 26. 

 
  
A 2605/92 hrsz vételi ajánlat: az ingatlan átruházására, a kerítés rendezésére, stb. 
2019.októberben sor került. (Ügyintéző: Kovács Gábor, ügyiratszám: LMKOH/11172-2/2019.) 
 
 
117/2019. (IX.26.) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 
kapcsolatos pályázat kiírása 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének eleget téve a településen 
található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása érdekében 
a közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatosan a következő intézkedéseket teszi: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 44/F §. (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás minimum 4 éves 
maximum 10 éves végzésének lehetőségével az alábbi engedéllyel rendelkező vállalkozásokat 
keresi meg azzal, hogy az ajánlattételi határidő: 2019. október 10. 8:00 óra. 

 Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 
 KUSZAKA 2004 Bt. 
 Somogyi István vállalkozó Izsák 
 Szabolcska Ferenc vállalkozó Kunszentmiklós 
 TI-TÓ Kft.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent megnevezett vállalkozások 
által küldött ajánlatokat az alábbi szempontrendszer szerint bírálja el: 
- A Közszolgáltató heti ügyfélfogadási ideje 
- A Közszolgáltató napi készenléti ügyelete az általa meghatározott beosztás szerint, amelyet 
azonban úgy köteles meghatározni, hogy abba hetente legalább egy hétköznapi napon a 16.30-
18.30 óráig tartó idő bele essen.  
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának a 
határideje, melyet legkésőbb Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 
szabályairól szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletében meghatározott határidőn 
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belül  kell elvégezni, ellenkező esetben késedelembe esik. 
- Késedelmi kötbér mértéke 
 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek az 
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi 

elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 
 

A legjobb 10, a legrosszabb 1, a többi a kettő közötti lineáris arányosítással kiszámított pontot kap rész-
, illetve alszempontonként az alábbi képlet szerint: 

                Avizsgált - Alegrosszabb 
P  = ------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin  , 
          Alegjobb - Alegrosszabb 
ahol: 
 
P: a vizsgálat ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 10 pont 
Pmin: 1 pont 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 

Amennyiben Alegjobb=Alegrosszabb, a fenti képlet nem alkalmazható. Ez esetben az adott 
részszempontra valamennyi ajánlattevő 1 pontot kap. 
A pontszámok kiszámítása minden részszempontnál és alszempontnál a 2. tizedesjegyig kerekítve 
történik. 
Az „1.”-„2” részszempont esetén a legkisebb, a „3.”-„5.” részszempont esetén a legnagyobb érték a 
legjobb. A megajánlott értékek tört számok is lehetnek, de csak 1 tizedesjegyig. Az egy tizedesjegynél 
több tizedesjegyet tartalmazó értéket kérjük 1 tizedesjegy értékre kerekíteni. 
 
A pontok részszempontonként az adott súlyszámmal megszorozzuk, majd a súlyszámmal megszorzott 
pontokat összeadjuk. Összességében legelőnyösebb a legtöbb pontot szerző ajánlat lesz. 

 
 Ajánlattevő  Ajánlattevő Ajánlattevő 

1. A begyűjtési-
elszállítási határidő 

Érték (óra)    

 Pont    

 súlyozott pont/30/    

3. késedelmi kötbér Érték (Ft/nap)    

 pont    

 súlyozott pont/10/   

 

 

4. ügyfélfogadás 
ideje 

Érték (óra/hét)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    
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5. készenléti ügyelet 
ideje  

Érték (óra/nap)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

Összpontszám    
 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a jelen határozatban foglaltak szerinti ajánlatokat bekérje és azokat a Képviselő-testület elé 
terjessze.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2019. szeptember 26. 
 

Az ajánlattételi határidő 2019. október 10. 8:00 óra volt. 
Az ajánlattételi határidőn belül nem érkezett ajánlat a közszolgáltatás végzésére.  
A kialakult helyzetet minden szempontból megvizsgálva és mérlegelve – a 2019. 09. 26-i ülésre 
előterjesztett anyagban ismertetett jogszabályi háttérrel, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást végző közszolgáltató kiválasztása 
céljából – az eljárás ismételt lefolytatására került sor.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 169/2019. (XI.21.) önkormányzati 
határozatában tudomásul vette, hogy a 149/2019. (X.25.) önkormányzati határozatban foglalt 
ajánlattételi határidőig (2019. november 11-ig) a megismételt eljárásban sem érkezett be 
ajánlat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás végzésére és hogy a polgármester a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 
455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltakra, továbbá az egyes 
közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő módosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. 
törvény 3/F § (1)-(2) bekezdésére hivatkozással kezdeményezte a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál a közérdekű kijelölési eljárás lefolytatását.  
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság „Lajosmizse településen a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátására közszolgáltató 
kijelölése” tárgyában meghozta 35300/5287-18/2019. ált. iktatószámú határozatát, melyben a 
Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-t jelölte ki Lajosmizse településen a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására közérdekű 
szolgáltatóként. Önkormányzatunk előkészítette a jogszabályi előírásoknak megfelelő „Nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására 
Közszolgáltatási szerződés-tervezetet, azt a kijelölt közérdekű szolgáltatóval leegyeztette és a 
közszolgáltatási szerződés 2020. január 09-én aláírásra került. (Ügyintéző: Kasnyikné 
Földházi Tünde, ügyiratszám: LMKOH/2-17/2019.) 
 
 
118/2019. (IX.26.) ÖH. 
Suba Benedek közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetése 

Határozat 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Suba 
Benedek Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetének 
megbízott intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonya 2019. november 30. napjával közös 
megegyezéssel megszűnik.   
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(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Suba Benedek közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez szükséges valamennyi okiratot elkészítsen és aláírjon.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. szeptember 26. 
 
A közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges 
valamennyi okirat aláírása határidőben megtörtént.  (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta és 
Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám: LMKOH/280-22/2019.) 
 
119/2019. (IX.26.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési 
szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) beosztására pályázati felhívás kiírásáról 

 
Határozat 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Lajosmizse 

Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető 
(költségvetési szerv-, és gazdasági vezető magasabb vezető) beosztására, 2019. 
december 1-től 2024. november 31-ig.  

(2) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a III. határozatban meghatározott 
tartalommal a pályázat kiírásáról és előkészítéséről gondoskodjon.  
Határidő:2019. szeptember 26., illetve a jogszabály szerinti ütemezésben  
Felelős: Képviselő-testület, dr. Balogh László jegyző  
 

A pályázati kiírás megtörtént, de eredménytelen volt, így a Képviselő-testület 176/2019. (XI.21.) 
határozatában ismételten pályázatot írt ki Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető magasabb 
vezető) beosztására. Annak eredménye a hivatkozott határozatnál kerül ismertetésre.  
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta és Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám: LMKOH/280-
22/2019.) 

 
122/2019. (IX.26.) ÖH. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók 
számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy 
a pályázatok kiírása, elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el. 
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3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat által nyújtott támogatás egy főre eső havi maximális összege 10.000 
Ft/fő/hó. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 
rendszerben rögzíti.  

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az EPER-
Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális 
körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot 
legkésőbb 2019. október 2. napjáig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére. 
Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 26; a nyilatkozat megküldésére: 2019. október 2.  

 
A csatlakozási nyilatkozat megküldése határidőben megtörtént. A Képviselő-testület döntésének 
megfelelően a pályázati kiírás a Városháza hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat 
hivatalos honlapján határidőben kifüggesztésre került.  
A pályázat elektronikus rendszerben történő rögzítésének és papíralapú benyújtásának 
határideje 2019. november 5. napja volt. A határidőn belül 12 db „A” típusú és 1 db „B” típusú 
pályázat érkezett, melyekről - átruházott hatáskörben - az Önkormányzati Bizottság 2019. 
november 19-i ülésén döntött, majd az ülést követően a pályázók tájékoztatása megtörtént.  
(Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám: LMKOH/148-30/2019.) 
 
123/2019. (IX.26.) ÖH. 
„Lajosmizse Város Környezettudatos és Innovatív fejlesztése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás módosított 
ajánlattételi felhívásának jóváhagyása 

 
Határozat 

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

Környezettudatos és Innovatív fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás a Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztály ellenőrzési jelentésének megfelelően módosított ajánlattételi 
felhívását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában megjelölt közbeszerzési eljárás esetében a 
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által kért esetleges további módosítások átvezetését 
megtegye. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. szeptember 26. 

 
A közbeszerzési eljárás megindítsa megtörtént, a KFF által kért módosítások a közbeszerzési 
dokumentációban átvezetésre kerültek, az ajánlattételi határidő 2020. februárban lejárt. A 
beérkezett ajánlatok értékelése megtörtént. A Bíráló Bizottság a döntési javaslatokat megtette 
és a közbeszerzési eljárás záró tanúsítványának kiállításához szükséges anyagok a KFF felé 
felküldésre kerültek.   (Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOH/59-146/2019.) 
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128/2019. (IX.26.) ÖH. 
Lajosmizse, Mizse külterületén elhelyezkedő, 0407/100 helyrajzi szám alatti út 
nyomvonalának módosítása 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul az 
előterjesztés mellékletét képező 16/301/2019 számon záradékolt változási vázrajz 
szerinti telekalakításhoz, mely összhangban van a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) 
önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Hész), azáltal, hogy a lajosmizsei 0407/100 
helyrajzi szám alatti ingatlant általános mezőgazdasági övezetbe sorolja, illetve hálózati 
jelentőséggel rendelkező útként nem ábrázolja és a Hész 15. § (5) bekezdés szerint „A 
hálózati jelentőséggel nem rendelkező külterületi utak megszüntethetők, illetve 
áthelyezhetők a telekalakítás általános feltételeinek, az egyéb földügyi és útügyi 
előírások követelményeinek betartásával.”. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 16/301/2019 számon záradékolt 
változási vázrajz aláírására,  

 
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a telekalakítás szerinti 173 

m2 terület növekmény ingyenes átadását elfogadja, és felhatalmazza Basky András 
polgármestert a 2. pont szerinti vázrajz ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges 
szerződés aláírására, amely szerződésben az Önkormányzati tulajdon változás jogcíme 
csere és ingyenes átadás kell legyen.  

4. Az 1-3 pontok szerinti hozzájárulás és felhatalmazások feltétele, hogy a keletkező 
költségeket a kérelmező Bognár Lajosné viseli. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. szeptember 26. 

 
A kérelmező ügyfél ügyvédjének el lett juttatva a döntés, azonban ennek megfelelő 
megállapodás aláírására még nem került sor (az ügyvéd nem jelentkezett ennek érdekében a 
kész tervezettel).  (Ügyintéző: Kovács Gábor ügyiratszám: LMKOH/11674-2/2019.) 
 
129/2019. (IX.26.) ÖH. 
Felhatalmazás sportcsarnok felújításával  
kapcsolatos szakmai munka elkezdéséhez 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a pályázat benyújtása érdekében a Polyák Imre Sportcsarnok felújításával kapcsolatos szakmai 
munkát kezdje meg és annak eredményét terjessze a Képviselő-testület elé, amely alapján 
dönthet a Képviselő-testület a pályázat benyújtásáról. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. szeptember 26. 
 
A szakmai munka elkezdődött de a kedvezőtlen pályázati feltételek miatt a Képviselő-testület 
150/2019. (X.25.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a pályázat ne kerüljön 
beadásra.  (Ügyintéző: Dodonka Csaba ügyiratszám: LMKOH/11677-2/2019.) 
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147/2019. (X.25.) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés mellékletét 
képező - Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának 
módosítását elfogadja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott 
módosításnak megfelelően az egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére 
és aláírására.   
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. október 25. 

 
A módosító társulási megállapodás aláírása 2019. október 25-én megtörtént, a megállapodás 
megküldése a társszervek részére szintén megtörtént, valamint a honlapra felhelyezésre került 
mind a módosító, mind az egységes szerkezetű megállapodás.  (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák 
Renáta ügyiratszám:LMKOH/323-29/2019.) 
 
149/2019. (X.25.) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos pályázat ismételt kiírása 

Határozat 

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
117/2019. (IX.26.) önkormányzati határozatban foglalt ajánlattételi határidőig (2019. 
október 10-ig) nem érkezett be ajánlat a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére. 

5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének eleget téve 
a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás folyamatos 
és teljes körű ellátása érdekében a közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatosan 
ismételten a következő intézkedéseket teszi:   
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 44/F §. (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás minimum 4 éves maximum 10 éves végzésének lehetőségével az alábbi 
engedéllyel rendelkező vállalkozásokat keresi meg azzal, hogy az ajánlattételi határidő 
: 2019. november 11. 8:00 óra. 
 
 Somogyi István vállalkozó (Izsák) 
 Szabolcska Ferenc vállalkozó (Kunszentmiklós) 
 TI-TÓ Kft. (Solt) 
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6) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent megnevezett 
vállalkozások által küldött ajánlatokat az alábbi szempontrendszer szerint bírálja el: 
- A Közszolgáltató heti ügyfélfogadási ideje 

- A Közszolgáltató napi készenléti ügyelete az általa meghatározott beosztás szerint, 
amelyet azonban úgy köteles meghatározni, hogy abba hetente legalább egy hétköznapi 
napon a 16.30-18.30 óráig tartó idő bele essen.  

- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának 
a határideje, melyet legkésőbb Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendeletében meghatározott határidőn belül kell elvégezni, ellenkező 
esetben késedelembe esik. 

- Késedelmi kötbér mértéke 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

A legjobb 10, a legrosszabb 1, a többi a kettő közötti lineáris arányosítással kiszámított pontot 
kap rész-, illetve alszempontonként az alábbi képlet szerint: 

                Avizsgált - Alegrosszabb 

P  = ------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin  , 

          Alegjobb - Alegrosszabb 

ahol: 

P: a vizsgálat ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: 10 pont 

Pmin: 1 pont 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

Amennyiben Alegjobb=Alegrosszabb, a fenti képlet nem alkalmazható. Ez esetben az adott 
részszempontra valamennyi ajánlattevő 1 pontot kap. 

A pontszámok kiszámítása minden részszempontnál és alszempontnál a 2. tizedesjegyig 
kerekítve történik. 
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Az „1.”-„2” részszempont esetén a legkisebb, a „3.”-„5.” részszempont esetén a legnagyobb 
érték a legjobb. A megajánlott értékek tört számok is lehetnek, de csak 1 tizedesjegyig. Az egy 
tizedesjegynél több tizedesjegyet tartalmazó értéket kérjük 1 tizedesjegy értékre kerekíteni. 
 
A pontok részszempontonként az adott súlyszámmal megszorozzuk, majd a súlyszámmal 
megszorzott pontokat összeadjuk. Összességében legelőnyösebb a legtöbb pontot szerző ajánlat 
lesz. 
 Ajánlattevő  Ajánlattevő Ajánlattevő 

1. A begyűjtési-
elszállítási határidő 

Érték (óra)    

 Pont    

 súlyozott pont/30/    

2. késedelmi kötbér Érték (Ft/nap)    

 pont    

 súlyozott pont/10/   

 

 

3. ügyfélfogadás 
ideje 

Érték (óra/hét)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

4. készenléti ügyelet 
ideje  

Érték (óra/nap)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

Összpontszám    

 
7) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak szerinti ajánlatokat bekérje és azokat 
a Képviselő-testület 2019. novemberi ülése elé terjessze.  

Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2019. október 25. 
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A 117/2019. (IX.26.) határozatnál megtalálható a végrehajtás érdekében megtett teljes 
intézkedés sorozat. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: LMKOH/2-27/2019.) 
 

151/2019. (X.25.) ÖH. 
Felhatalmazás tervezési feladatok előkészítésére 

 
 Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Polyák Imre Sportcsarnok bővítéséhez szükséges tervezési és 
egyéb feladatok elvégzéséhez szükséges előkészületeket tegye meg és azokat terjessze 
a Képviselő-testület elé november végéig. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. október 25. 

A Polyák Imre Sportcsarnok bővítéséhez szükséges tervezési és egyéb feladatok elvégzésre 
kerültek, amely alapján a Képviselő-testület tájékozatva lett 2019. decemberi ülésén, hogy a 
sportcsarnok park irányába történő bővítése esetén a rendezési terv módosítására lenne 
szükség. A bővítés 200 millió forintba kerülne, ezért a polgármester felhatalmazást kapott, hogy 
vegye fel a Mizse Kézilabda Club vezetőjével a kapcsolatot, hogy a Polyák Imre Sportcsarnok 
versenyengedélyéhez szükséges minimális követelmények megismerése érdekében készítsen egy 
tanulmányt, amely tanulmányban le van írva, hogy milyen feltételeket szükséges biztosítani a 
versenyek megtartása érdekében. (Ügyintéző: Dodonka Csaba ügyiratszám: LMKOH/11677-
6/2019.) 

167/2019. (XI.21.) ÖH. 
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 
támogatási cél módosítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság részére nyújtott 
7.200.000 Ft 2019. évi támogatás támogatási céljainak, módosítását kérelemben 
foglaltaknak megfelelően.  

 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a megkötött együttműködési megállapodás határozatnak megfelelő 
módosítására és aláírására. 
Határidő: 2019. november 21. 

        Felelős: Képviselő-testület 
 
Az LMKOH/223-13/2019. iktatószámú együttműködési megállapodás 2019. november 25-én 
módosításra került a tűzoltóság kérelmének megfelelően.        (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla 
ügyiratszám: LMKOH/253-52/2019.) 
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168/2019. (XI.21.) ÖH. 
Döntés a Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesülettel történő együttműködésről és az 
együttműködési szándéknyilatkozat megkötéséről 
 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
együttműködik a ,,címpályázat” nyertességhez szükségesen  a Főnix Kulturális 
és Ifjúsági Egyesülettel. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert, hogy a Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesülettel az 
együttműködési szándéknyilatkozatot aláírja és az Önkormányzat nevében a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. november 21. 

 
Az együttműködési szándéknyilatkozat aláírása 2019. november 21-én megtörtént.  (Ügyintéző: 
dr. Mátyus Béla ügyiratszám: LMKOH/14031-2/2019.) 
 
169/2019. (XI.21.) ÖH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés 
 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyrészről tudomásul veszi, 
hogy a 149/2019. (X.25.) önkormányzati határozatban foglalt ajánlattételi határidőig 
(2019. november 11-ig) a megismételt eljárásban sem érkezett be ajánlat a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
végzésére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 
részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében 
foglaltakra, továbbá az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 3/F § (1)-(2) bekezdéseire 
hivatkozással kezdeményezze a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságnál a közérdekű kijelölési eljárás lefolytatását.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében valamennyi intézkedést 
megtegyen, a szükséges nyilatkozatokat megadja, a kijelölt közszolgáltatóval a 
szerződést megkösse, stb.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2019. november 21. 
 
 

A 117/2019. (IX.26.) határozatnál megtalálható a végrehajtás érdekében megtett teljes 
intézkedés sorozat.  (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: LMKOH/2-35/2019.) 

 
 
 



35 
 

172/2019. (XI.21.) ÖH. 
A „Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról” szóló  
megállapodás módosítása 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja - az előterjesztés 
melléklete szerinti - közös önkormányzati hivatalról szóló –egységes szerkezetű 
módosított –megállapodást.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a megállapodást aláírja. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. november 21. 

 
A megállapodás aláírása 2019. december 13-án megtörtént. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák 
Renáta ügyiratszám: LMKOH/688-4/2019.) 
 
174/2019. (XI.21.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata közötti együttműködési  
megállapodás felülvizsgálata 
 
 

Határozat 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban jelzett 
módosításokkal egyetért, és elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetben az 
előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást.   

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás elkészítésére és 
aláírására.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. november 21. 
 
Az együttműködési megállapodás aláírása 2019. november 29-én megtörtént. (Ügyintéző: 
Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám: LMKOH/84-8/2019.) 
 
 
176/2019. (XI.21.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési 
szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) beosztására pályázati felhívás ismételt 
kiírásáról 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten pályázatot ír ki 

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
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intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető magasabb vezető) 
beosztására, 2020. február 1-től 2025. január 31-ig.  

2) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a II. határozatban meghatározott 
tartalommal a pályázat kiírásáról és előkészítéséről gondoskodjon.  
Határidő:2019. november 21., illetve a jogszabály szerinti ütemezésben  
Felelős: Képviselő-testület, dr. Balogh László jegyző  

 

 
A pályázati kiírás 2019. november 29. napján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (továbbiakban:Kjt.) 20/A. § (4) bekezdése értelmében a Személyügyi Központ 
internetes oldalán, továbbá Lajosmizse Város Önkormányzatának honlapján és hirdetőtábláján 
is közzétételre került a 177/2019. (XI.21.) önkormányzati határozat alpján.. A pályázatra nyitva 
álló határidő alatt (pályázat benyújtásának határideje: 2019.XII.30.) 2  pályázat érkezett, 
melyek közül a Képviselő-testület 2020. január 23-i zárt ülésén megbízta az új intézményvezetőt 
Zsolnainé Cserni Andrea személyében.  (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: 
LMKOH/280-27/2019.) 
 
179/2019. (XI.21.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetői 
(költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) feladatok ellátására megbízás  

  
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szervezeti és működési 

szabályzat szerint ideiglenesen megbízza Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezte intézményvezetői (költségvetési szerv-, és 
gazdasági vezető, magasabb vezető) feladatainak ellátására az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 3.1. pontjában foglaltak alapján a számviteli ügyintéző I. 
közalkalmazottat Kollárné Mengyi Ágnes Klárát. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban foglalt 
intézményvezetői feladatok ellátásával 2019. december 1. napjától 2020. év január 
hónap 31. napjáig bízza meg Kollárné Mengyi Ágnes Klárát. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti 
közalkalmazott részére, a 2.) pontban foglalt időtartamra az alábbi illetményt állapítja 
meg:  
- bértábla szerinti garantált illetmény 195.000 Ft/hó 
- munkáltatói döntésen alapuló illetmény: 79.000 Ft./hó 
- magasabb vezetői pótlék mértéke 2019. december 1-től 2020. január 31-ig: 100.000 

Ft/hó 
- mindösszesen bruttó 374.000 Ft/hó. 

4.) A munkavégzés helye: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezte - Lajosmizse 6050 Lajosmizse, Ceglédi u. 1. 

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a megbízással kapcsolatos valamennyi feladat ellátására és dokumentum 
aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. november 21. 
 
A határozatban foglalt időszakra az ideiglenes vezető megbízása a határozatban foglaltaknak 
megfelelően megtörtént.  (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: LMKOH/280-
27/2019.) 
 



37 
 

 
183/2019. (XI.21.) ÖH. 
A MÁV Zrt. területét megfigyelő, az önkormányzat üzemeltetésében lévő térfigyelő kamerákra 
vonatkozó adatkezelési együttműködési megállapodással kapcsolatos döntések meghozatala 

 
 

Határozat 
 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékletét 
képező, a MÁV Zrt. területét megfigyelő az Önkormányzat üzemeltetésében lévő kamerákra 
vonatkozó adatkezelési együttműködési megállapodást. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott 
együttműködési megállapodás aláírására és megbízza az együttműködési megállapodással 
kapcsolatos további intézkedések megtételére.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. november 21. 

 
Az együttműködési megállapodás aláírása 2019. december 4-én megtörtént.  (Ügyintéző: dr. 
Mátyus Béla ügyiratszám: LMKOH/14037-1/2019.) 
 
200/2019. (XII.12.) ÖH. 
Polyák Imre Sportcsarnok versenyengedélye 
 

 Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Polyák Imre Sportcsarnok versenyengedélyéhez szükséges minimális követelmények 
megismerése érdekében vegye fel a kapcsolatot a MIZSE KC elnökével és mielőbb kezdjék 
meg a pályahitesítéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzését.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. december 12. 
 

Polyák Imre Sportcsarnok pályaengedélyének vizsgálata: a sportcsarnok üzemeltetőjét 
megkerestük, hogy írásban tisztázza az elvárt minimumfeltételeket, azonban ennek a válasza 
nem érkezett meg, a bajnokság a járványhelyzet miatt jelenleg szünetel.    (Ügyintéző: Kovács 
Gábor ügyiratszám: LMKOH/11677-9/2019.) 
 
201/2019. (XII.12.) ÖH. 
037/13 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
lajosmizsei 037/13 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi. 

2) Az 1. pont szerinti eljárás megindításának a feltétele a kérelmező által a szükséges 
vázrajz elkészíttetése és benyújtása, illetve a 6.600.- Ft eljárási díj házipénztárban 
való befizetése vagy átutalása az Önkormányzat számlájára. 

3) Az eljárás során keletkező bármely más költséget a kérelmező viseli. 
4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti Lajosmizse 

Város Településszerkezeti tervének elfogadásáról szóló 12/2008. (I.22.) 
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határozatában foglaltakat, miszerint az 1. pont szerinti ingatlan megvalósult, illetve 
tervezett terület felhasználási célja gazdasági kereskedelmi, szolgáltató. 

5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a feltételek teljesítését követően a lajosmizsei 037/13 helyrajzi számú 
ingatlan belterületbe vonására vonatkozó ingatlan-nyilvántartási kérelem aláírására 
és benyújtására, továbbá ehhez kapcsolódóan valamennyi intézkedés és nyilatkozat 
megtételére. 

 Határidő: 2019. december 12. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A 037/13 hrsz belterületbe vonása: a belterületbe vonás 2019 évben befejeződött.  (Ügyintéző: 
Kovács Gábor ügyiratszám: LMKOH/13808-2/2019.) 
 
202/2019. (XII.12.) ÖH. 
Lajosmizse, 2507/10 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy méltányolja 
Sztana Józsefné 2507/10 helyrajzi számú ingatlant érintő kérelmét, és megvásárolja a 
teljes telket 2.500.000 Ft vételáron. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fentiekre figyelemmel 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kérelmezővel az adásvételi szerződést megkösse, 
aláírja, a területszerzés vezettesse át az ingatlannyilvántartáson és minden szükséges 
intézkedést megtegyen. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozatban foglalt adás-
vétel költségét, valamint az ahhoz kapcsolódó járulékos költségeket (földmérés, 
ingatlan-nyilvántartási átvezetés, ügyvédi költség, stb.) Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. 
(II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1.11. pontja terhére biztosítja. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. december 12. 
 
Az 507/10 hrsz ingatlan vétele: az adás-vétel 2019 évben megtörtént.  (Ügyintéző: Kovács 
Gábor ügyiratszám: LMKOH/11820-2/2019.) 
 
 
203/2019. (XII.12.) ÖH. 
A régi városháza épületével kapcsolatos 
irányvonalak meghatározása 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára, valamint a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális 
Egyesület közötti előszerződésben meghatározott határidőket az alábbiak szerint 
javasolja módosítani: 
- Előszerződés 1.2. pontjában az épületet 2020. június 30-ig biztosítja, 
- Előszerződés 1.3. pontjában a szükséges engedélyezési eljárást indítsa el 2020. 

április 30-ig, 
- Előszerződés 1.4. pontjában az új szerződést 2020. május 31-ig kösse meg. 
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felkéri Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára igazgatóját, Borbély Ella és Belusz László 
képviselőket, hogy 2020. január 20. napjáig folytassanak egyeztetéseket a Lajosmizsei 
Helytörténeti és Kulturális Egyesület elnökségével és tárják fel a Régi Városháza 
épületének használatára irányuló hosszú távú lehetőségeket a Helytörténeti 
Gyűjtemény gondozása érdekében. 

Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A határozatnak megfelelően módosított szerződés aláírása nem történt meg az egyesület 
részéről. 2020. január 22-én a határozat 2. pontja szerinti egyeztetésre sor került, majd ebből 
a 2020. március 19-i testületi ülésre előterjesztés készült 13-as sorszám alatt,melynek 
tárgyalását azonban a Képviselő-testület levette napirendi pontjáról. (Ügyintéző: Horváth 
Sándor  ügyiratszám: LMKOH/56-70/2019.) 
 
 
204/2019. (XII.12.) ÖH. 
Döntés a járási hivatalok kialakításához  
kötött megállapodás módosításának elfogadásáról 
 
 

       Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 
1. számú mellékletében szereplő a járási hivatalok kialakításához kötött 
megállapodás 4. számú módosítását, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 100. szám alatti ingatlanra 
vonatkozó üzemeltetési megállapodást megkösse a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatallal.  

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a 6050 
Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó üzemeltetési 
megállapodás megszüntetésére.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. december 12. 
 

A járási hivatalok kialakításához kötött megállapodás 4. számú módosításának aláírása 2019. 
december 18-án megtörtént. A határozat 2. pontja szerinti üzemeltetési megállapodás 
aláírására 2019. december 23-án, míg a 3. pontja szerinti üzemeltetési megállapodás 
megszüntetés aláírására  2019. december 18-án került sor. . (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet 
ügyiratszám: LMKOH/98-14/2019.) 
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208/2019. (XII.12.) ÖH. 
A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel 
kötött visszatérítendő támogatásról szóló megállapodás módosítása 

 
 Határozat 

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

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület tagja kíván maradni a 2021-
2027es Európai Uniós ciklus időszakára is.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a LEADER 
HACS jogcím birtokos Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére 
nyújtott - 2012. július 31. napján kötött Támogatási Megállapodás alapján, annak 
működési kiadásainak előfinanszírozása céljából lakosságarányosan 180,- Ft/fő összegű 
- visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejét 2024. december 31. napjáig 
meghosszabbítja. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Támogatási Megállapodás módosításának elkészítésére és aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019.december 12 

 
A társulási megállapodás módosításának aláírása megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné Őze 
Angéla ügyiratszám:LMKOH/14875-2/2019.) 
 
 
209/2019. (XII.12.) ÖH. 
A „Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról” szóló megállapodás 
módosítása 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja - az 
előterjesztés melléklete szerinti - közös önkormányzati hivatalról szóló – egységes 
szerkezetű módosított – megállapodást.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a megállapodást aláírja. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. december 12. 

 
A megállapodás aláírása 2019. december 13-án megtörtént és 2020. január 1-jén hatályba 
lépett. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám:LMKOH/688-3/2019.) 
 
 
Lajosmizse, 2020. május 14. 
 
 
        dr. Balogh László 
                 jegyző 
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Polgármesteri döntéshozatal: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 
a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-étől.  
 
Ezzel a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapított meg az Országgyűlés – 
a 2020. március 31-étől hatályos – a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. 
törvénnyel. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

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

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényre Felsőlajos Község 
Polgármestereként –a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben- „A 2019. 
január 01-től 2019. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott 
és 2019. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadása ” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

 

H A T Á R O Z A T 

 
A jegyző beszámolóját – a 2019. január 01-től 2019. december 31-ig tartó időszakban a 
Képviselő-testület által meghozott és 2019. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról – elfogadom. 
Határidő: 2020. május 18. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
Lajosmizse, 2020. május 18. 15.00 óra 
 

Basky András 
 polgármester 

 
 


