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JELENTÉS 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. augusztus 14-i ülésére 

 
 
Tárgy: A 2013. január 01-től 2013. június 30-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 

meghozott és 2013. június 30-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
Ikt. sz.: I/922/3/2013.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdése és 26. § 
(5) bekezdése értelmében, fenti tárgykörben jelentést kell készíteni. A lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról a jegyző évente két alkalommal köteles beszámolni a testületnek. 
A jelentés elkészítése során figyelembe vettem a megjelölt időszakban meghozott és lejárt 
határidejű határozatok kivonatait. 
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testület tagjait: 
 
2014. január 30.  
 
1/2014. (I.30.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztés 
melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési 
megállapodást, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Az együttműködési megállapodás 2014. február 14. napján aláírásra került.  
 
2/2014. (I. 30.) ÖH 
Vízi közmű vagyon 2014. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési 
szerződés módosítása 

 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatában úgy döntött, hogy 
2013. január 01. napjával az önkormányzati tulajdonba átháramlott vízi közművekre 
vonatkozóan a Bácsvíz Zrt.-vel határozatlan időtartamra megkötött vagyonkezelési szerződés 
2. mellékletében a vagyonkezelési díjat a 2014. évre vonatkozóan ivóvíz-szolgáltatás körében 
2,20 Ft/m3 + áfa, míg a szennyvízelvezetés-szolgáltatás körében 8,36 Ft/m3 + áfa összegben 
határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazta Basky András polgármestert, hogy a 
vagyonkezelési szerződés módosítását jelen határozat alapján készítse el és írja alá.  

A vagyonkezelési szerződés módosításának aláírása 2014. január 31. napján megtörtént.  

3/2014. (I.30.) ÖH. 
A Települési Értéktár létrehozásáról döntés 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete létrehozta a Lajosmizsei Értéktár 
Bizottságot, amelynek  
Elnöke: A mindenkori polgármester 
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 Tagjai: 1./ A mindenkori Művelődési Ház igazgató 
  2./ Tari Endre 
  3./ Guttyán Attiláné 

 4./ Rimóczi László 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Értéktár Bizottság - 
előterjesztés 1. melléklete szerinti – Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a polgármestert, hogy 
fentiekről a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökét tájékoztassa, és a lakossági felhívás 
közléséről gondoskodjon. 
 
A Települési Értéktár Bizottság – a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően - a Képviselő-testület szeptemberi soros ülésén részletesen beszámol a 
bizottság munkájáról. A tájékoztatás 2014. február 14. napján megtörtént a Bács-
Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke és a Vidékfejlesztési Minisztérium részére, ezzel 
egyidejűleg a Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Iroda munkatársa Imre 
Károly Úr felkérésre került, mint szakmai szakértő. A lakosság tájékoztatása az 
alábbiak szerint történt: felhívás és tájékoztatás jelent meg a Hírlapban, Lajosmizse 
Város hivatalos honlapján, és a Városháza aulájában található hirdetőtáblán.  
 
4/2014. (I. 30.) ÖH. 
Cafetéria Szabályzat jóváhagyása Lajosmizse Város Polgármestere részére 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-
juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000.- Ft-ban határozta meg, és elfogadta az 
előterjesztés mellékletét képező Cafetéria Szabályzatot, és felhatalmazta az alpolgármestert a 
Cafeteria szabályzat aláírására. 
A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról 
intézkedjen, és biztosítsa a 2014. évi költségvetésben a juttatás fedezetét. 
 
A Cafeteria Szabályzatot a határozatban foglaltaknak megfelelően dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester úr 2014. február 1. napján aláírta. A polgármester a keretösszeg 
felhasználására vonatkozó nyilatkozatát határidőben megtette.  A költségvetésben a 
juttatás fedezete rendelkezésre állt. 
 
6/2014. (I.30.) ÖH 
Iskola-tó fejlesztésével kapcsolatos tervek elkészítésére megbízás 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az Iskola-tó tervének átdolgozására, a határozat 2. pontjába foglalt új elemekkel való 
kibővítésére kérjen árajánlatot a Farkas Építésziroda Kft.-től, majd azt terjessze a Képviselő-
testület elé.  
 
Az Iskola-tó terveinek átdolgozására az árajánlat bekérésre került, melyet a 2014. május 
21-i ülésen a Képviselő-testület megtárgyalt. 
 
52/2014. (V. 21.) ÖH. 
Megbízás Iskola-tó fejlesztésével kapcsolatos tervek elkészítésére 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a Farkas Építésziroda 
Kft.-t az Iskola-tó fejlesztésére vonatkozó engedélyezési terv szintű tervezési munkálatokra, 
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amely magában foglalja a részletes geodéziai felmérést, és a kertészeti növénytelepítési 
terveket is, valamint felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására 
A Képviselő-testületi döntésnek megfelelően Farkas Gábor Úrral a szerződés 2014. 
június 3. napján megkötésre került. 
 
7/2014. (I. 30.) ÖH. 
Döntés az elszámolási határidő meghosszabbításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta az Országos 
Mentőszolgáltat Alapítvány kérelemét és engedélyezte a támogatási összegből sürgősségi 
eszközök beszerzését, továbbá az elszámolási határidőt meghosszabbította 2014. március 31-
ig.A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 2012. december 21-én kelt 
Támogatási Szerződés módosítására és felhatalmazta annak aláírására. 
 
A Támogatási Szerződés módosítása elkészült, amely alapján az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány beszerezte a támogatás összegéből a sürgősségi eszközöket, és 
határidőben elszámolt a támogatási összeggel. 
 
2014. február 5. 
 
11/2014. (II. 05.) ÖH. 
A Mizsei utcai sporttelep kialakításához a 843 helyrajzi számú Mizsei utca közterület és 
környezete telekalakítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az előterjesztés 
melléklete szerinti szabályozási tervlapok szerint telekhatár-rendezést végez a 843, 708/5 és 
707 hrsz-ú telkek között. A polgármester felhatalmazást kapott, hogy az 1) pontban foglalt 
döntéshez kapcsolódóan a földmérési munkát megrendelje, a telekalakítási és az ingatlan-
nyilvántartási átvezetési eljárás iratait tulajdonosi minőségben aláírja. 
 
A Járási Földhivatal 40597/2/2014.04.24 számú határozatával a telekalakítást átvezette. 
A telekalakításra a sportcsarnok építési engedélyéhez volt szüksége a Mizse KC-nak, 
amely építési engedélyt júniusban meg is kaptak. 
 
12/2014. (II. 05.) ÖH. 
Óvodafejlesztéssel kapcsolatos pályázat 
előkészítésére irányvonalak meghatározása 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt 
be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybe vételének 
részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet által nyújtott kötelező önkormányzati 
feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása elnevezésű célterület keretében nyújtható 
támogatás elnyerésére a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
Székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u. 6.) épületének fejlesztésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet 
mellékletében foglalt pályázati adatlap aláírására, benyújtására, elektronikus rögzítésére, a 
pályázathoz szükséges dokumentumok beszerzésére. 
 
A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Székhelyintézménye épületének 
fejlesztésére a pályázat elkészítése megtörtént, 2014. február 13. napján benyújtásra 
került. 
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Az előterjesztés készítéséig a pályázat elbírálásáról tájékoztatás nem érkezett. 
 
2014. február 12. 
 
13/2014. (II. 12.) ÖH. 
Tagsági viszony fenntartása a Homokhátság 
Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületben 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Homokhátság 
Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületnél fennálló tagsági viszonyát a továbbiakban is 
fenntartja, egyúttal felhatalmazta a polgármestert tagsági viszony fenntartásával kapcsolatos, 
az előterjesztés 2. melléklete szerinti csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint az ezzel 
kapcsolatos tárgyalások és intézkedések megtételére. 

 
A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületben való tagsági viszony 
fenntartására vonatkozó csatlakozási szándéknyilatkozat 2014. február 14. napján 
aláírásra került. 
 
16/2014. (II. 12.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat adása a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club 
részére 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 6050 Lajosmizse, Mizsei 
utca 7-9. szám alatti, 841/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa nyilatkozott arról, hogy az 
előterjesztés mellékletében szereplő „Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat” tartalmát 
megismerte, jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására, azzal a kikötéssel, 
hogy nyertes pályázat esetén a beruházás megvalósítása nem jelenthet pénzügyi terhet 
Lajosmizse Város Önkormányzata részére. 
 
A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírásra került a testületi ülést követően. Az 
aláírt nyilatkozat átadásra került a Lajosmizsei Városi Labdarugó Club részére. 
 
2014. február 27.  
 
17/2014. (II. 27.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának 
módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde – a határozat 1. mellékletét képező – Alapító Okirat módosító 
okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – 
Alapító Okiratát jóváhagyta.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 
 
Az alapító okirat aláírása 2014. február 28. napján megtörtént, és egyúttal a változás 
bejelentés továbbításra került a Magyar Államkincstár felé. 2014. március 21. napján 
érkezett meg a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának határozata 
a változás bejegyzéséről.  
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18/2014. (II. 27.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító 
Okiratának módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete – a határozat 1. mellékletét képező – 
Alapító Okirat módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. 
mellékletét képező – Alapító Okiratát jóváhagyta. A Képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar 
Államkincstár felé megtegye 
 
Az alapító okirat aláírása 2014. február 28. napján megtörtént, és egyúttal a változás 
bejelentés továbbításra került a Magyar Államkincstár felé. 2014. március 21. napján 
érkezett meg a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának a 
határozata a változás bejegyzéséről.  
 
19/2014. (II. 27.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Alapító Okiratának módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára – a határozat 1. mellékletét képező – Alapító Okirat módosító okiratát, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – Alapító 
Okiratát jóváhagyta, a polgármester felhatalmazást kapott, hogy az alapító okiratot aláírja és a 
változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye. 
 
Az alapító okirat aláírása 2014. február 28. napján megtörtént, és egyúttal a változás 
bejelentés továbbításra került a Magyar Államkincstár felé.  
 
20/2014. (II. 27.) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal – a határozat 1. mellékletét képező – Alapító Okirat módosító 
okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – 
Alapító Okiratát jóváhagyta, és felhatalmazta a  a polgármestert, hogy az alapító okiratot 
aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye. 
 
Az alapító okirat aláírása 2014. február 28. napján megtörtént, és egyúttal a változás 
bejelentés továbbításra került a Magyar Államkincstár felé.  
 
21/2014. (II. 27.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye Alapító Okiratának módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye – a határozat 1. 
mellékletét képező – Alapító Okirat módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe 
foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – Alapító Okiratát jóváhagyta, és felhatalmazta a 
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polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja és a Magyar Államkincstár felé történő változás 
bejelentést megtegye. 
 
Az alapító okirat aláírása 2014. február 28. napján megtörtént, és egyúttal a változás 
bejelentés továbbításra került a Magyar Államkincstár felé. 2014. március 21. napján 
érkezett meg a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának határozata 
a változás bejegyzéséről.  
 
24/2014. (II. 27.) ÖH. 
Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosítása és beszámoló a Társulás 2013. évi működéséről        
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja az 
előterjesztés mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást, és felhatalmazta Basky András polgármestert annak aláírására. 
 
A Társulási Megállapodás aláírása 2014. február 28. napján megtörtént. 
 
30/2014. (II. 27.) ÖH. 
Támogatási igény benyújtása a 10/2014. 
(II.19.) BM rendeletben rögzített fejlesztési támogatásra 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatási 
igényt nyújt be az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendeletben szereplő fejlesztési célok 
megvalósítása érdekében. 
A Képviselő-testület a megvalósítandó fejlesztési célokat azt alábbiakban jelölte meg: 

a.) Lajosmizse belterületén út és járda építése, felújítása és karbantartása 160.000.000.- 
Ft 

b.) Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális intézményében fűtés 
és világítás korszerűsítés megvalósítása 20.000.000.- Ft 

c.) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos úti 
Tanintézményének felújítása 20.000.000.- Ft 

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási kérelem elektronikus 
rögzítésére, az adatlap aláírására és benyújtására,valamint minden – fejlesztési támogatáshoz 
szükséges – nyilatkozat megtételére, benyújtására. 
 
A 10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján igényelhető fejlesztési támogatásra a támogatási 
igény 2014. március 6. napján került benyújtásra. A pozitív támogatói döntés alapján 
2014. március 28. napján 200 millió forint támogatásról a támogatási szerződés aláírásra 
került. 
 
2014. március 20. 
 
33/2014. (III. 20.) ÖH. 
Lajosmizse Város Településrendezési Tervének 2014. évi módosítása 
48/2014. (IV. 29.) ÖH. 
Lajosmizse Város Településrendezési Tervének 2014. évi módosítása – Huntrac Kft. 

 



 8

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2014. (III.20.) határozatában 
úgy döntött, hogy Lajosmizse Város településrendezési tervének 2014. módosításához 
benyújtott kérelmek közül a 3., 5. sorszám alattiak esetében a tervezési árajánlat szerint az 
adott kérelemre eső díjtétellel kell megkötni a településrendezési szerződést, melynek 
megkötésére és aláírására felhatalmazta a polgármestert. A településrendezési szerződés 
tartalmára a Képviselő-testület által korábban jóváhagyott tartalom érvényes annak 
értelemszerű módosításával. 
A Képviselő-testület elfogadta a határozat 1. mellékletében meghatározott feladatra beérkezett 
tervezői árajánlatot és felhatalmazta a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére és 
aláírására.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 48/2014. (IV.29.) határozatában 
úgy döntött, hogy Lajosmizse Város településrendezési tervének 2014. évi módosítását az 
előterjesztés 1. melléklete szerinti 20. sorszámú tétellel kiegészítve dolgoztatja ki, valamint 
hogy az 1. pont szerint kiegészített rendezési tervi módosításhoz a tervezési árajánlat szerint 
az adott kérelemre eső díjtétellel kell megkötni a településrendezési szerződést, melynek 
megkötésére és aláírására felhatalmazta a polgármestert. A településrendezési szerződés 
tartalmára a Képviselő-testület által korábban jóváhagyott tartalom érvényes – különös 
tekintettel a településfejlesztési hozzájárulás 20 Ft/m2-es mértékére – annak értelemszerű 
módosításával. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az 1. pont szerint 
kiegészített módosításnak megfelelő tervezési szerződés megkötésére és aláírására.  
 
A településrendezési terv tervezési munkái megkezdődtek. Az egyszerűbb módosítások 
rövidebb lezárása érdekében két felé bontottuk az egyeztetési eljárást: az egyszerűsített 
eljárással átvezethetőkre és a teljes eljárást feltételezőkre. Az egyszerűsített eljárás 
véleményezési szakasz lezárult, a véleményeket elfogadó képviselő-testületi döntést 
követően állami főépítészi döntéshez kerül, majd elfogadásra. 
A teljes eljárással elfogadható módosításokhoz a terv elkészült, a szerződések 
megküldésre kerültek. Az egyeztetési eljárás megindítása előtt két újabb kérelemmel 
fordultak az önkormányzathoz, így még nem okoz további nagy késedelmet, hogy erre 
vonatkozó mai döntés esetén azokkal együtt induljon meg az egyeztetési eljárás. 
 
34/2014. (III. 20.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás új víztorony elhelyezéséhez 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást adott az 
új 500 m3-es víztorony és a hozzá kapcsolódó létesítmények (töltő-ürítő vezeték, túlfolyó 
vezeték, vezérlőszekrény) elhelyezéséhez a 700 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon 
annak északkeleti határvonala mellett, a határozat mellékletét képező helyszínrajzon megjelölt 
helyen. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a határozat 1.) pontjához 
kapcsolódó szükséges aláírások megtételére. 
 
A tulajdonosi hozzájárulás aláírása 2014. március 21. napján megtörtént.  
 
36/2014. (III. 20.) ÖH. 
Döntés az elszámolási határidő meghosszabbításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Bács-Kiskun Megyei 
Rendőr-főkapitányság kérelemét és engedélyezte az elszámolási határidő meghosszabbítását 
2014. március 31-ig az üzemanyag támogatás elszámolásával kapcsolatosan. Az elszámolás 
során 2014-es keltezésű számlákkal is elszámolhat. 
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A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a 2013. július 24-én kelt Szerződés módosítására 
a határozat 1.) pontjában foglaltaknak megfelelően, és felhatalmazta annak aláírására. 
 
A Támogatási Szerződés módosításra és aláírásra került, amely alapján a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányság határidőben elszámolt az üzemanyag támogatással. 
 
38/2014. (III. 20.) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal – a határozat 1. mellékletét képező – Alapító Okirat módosító 
okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – 
Alapító Okiratát jóváhagyta. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a változás 
bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye. 
 
2014.03.17-én érkezett a Magyar Államkincstár végzése, melyben Lajosmizse Város 
Önkormányzatát hiánypótlásra hívta fel a 20/2014. (II.27.) számú határozat 
végrehajtása során megküldött alapító okirat vonatkozásában. A hiánypótlásra történő 
felhívás következtében fenti határozatban megtörtént az alapító okirat újbóli 
módosítása. A határozatban foglaltaknak megfelelően 2014. március 21. napján az 
alapító okirat aláírásra került, és egyúttal a Magyar Államkincstár felé továbbításra 
került a változás átvezetése céljából. 2014. március 31. napján érkezett meg a Magyar 
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságából a határozat a változás 
átvezetéséről.  
 
2014. április 22. 
 
39/2014. (IV. 22.) ÖH. 
Döntés pályázat benyújtásáról a 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatában úgy döntött, hogy 
pályázatot nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 
támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet keretében nyújtható támogatás elnyerésére 
a Lajosmizsén tervezett új IP alapú térfigyelő kamera rendszer kialakítására az első, 
„Lajosmizsére bevezető főbb közlekedési útvonalak teljes körű bekamerázása” elnevezésű 
fejlesztési fázis vonatkozásában a HÍR-GUARD-CLEAN Kft árajánlata alapján. 
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázattal kapcsolatos összes 
dokumentum előkészítésére és aláírására, és felkérte a jegyzőt, hogy nyertes pályázat esetén 
intézkedjen a közbeszerzési szakértő díjának költségvetési rendeletben történő elkülönítéséről.  
 
A pályázat benyújtásra került, de sajnos a kiíró szervezet nem részesítette támogatásban 
a projektet. Jelen pillanatig a pályázat elutasításáról szóló hivatalos levél nem érkezett 
meg. 
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2014. április 29. 

40/2014. (IV. 29.) ÖH. 
2013. évi pénzmaradvány jóváhagyása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi pénzmaradványt az 
előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadta. A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a 
jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó előterjesztést a következő rendelet-módosításra 
készítse elő. 
 
A pénzmaradványra vonatkozó rendelet-módosítást a 2014. május 21. napján tartott 
ülésen a Képviselő-testület a 12/2014. (V.22.) önkormányzati rendeletével elfogadta. 
 
47/2014. (IV. 29.) ÖH. 
Fejlesztési támogatás felhasználására irányvonalak meghatározása 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a soros ülésére a 
polgármester a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság közreműködésével 
terjessze a képviselő-testület elé Lajosmizse város úthálózatának fejlesztési tervét, amelyben 
megjelöli az érintett útszakaszok hosszát és szélességét, valamint felújítási rangsort állít fel. 
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy  

a.) a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos 
utcai Tagintézményének felújítására kérjen be 3 árajánlatot, majd a beérkezett 
ajánlatokat terjessze a képviselő-testület elé. 
b.) a járda és útfelújításhoz szükséges tervezési munkálatokra kérjen be 3 
árajánlatot, majd a beérkezett ajánlatokat terjessze a képviselő-testület elé. 
c.) a járda és útfelújítás megvalósításához szükséges közbeszerzési 
konzultációs szakasz lefolytatására kérjen be 3 árajánlatot, majd a beérkezett 
ajánlatokat terjessze a képviselő-testület elé. 

 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az úthálózat fejlesztési tervét 
összeállította, majd az a 2014. május 21-i képviselő-testületi ülésen elfogadásra került. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai 
Tagintézményének felújítására az árajánlatok bekérése megtörtént. A bekért ajánlatok 
alapján a beruházás közbeszerzési eljárás köteles, ezért a 2014. május 21-i képviselő-
testületi ülésen a közbeszerzési eljárás lefolytatására összeállított anyag került 
tárgyalásra. 
A járda és útfelújításhoz szükséges tervezési munkálatokra vonatkozó árajánlatok 
bekérése megtörtént, azok a 2014. május 21-i képviselő-testületi ülésre előterjesztésre 
kerültek. 
A járda és útfelújítás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
szükséges árajánlatok bekérése megtörtént, azok a 2014. május 21-i képviselő-testületi 
ülésre előterjesztésre kerültek. 
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49/2014. (IV. 29.) ÖH. 
Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári 
napközbeni ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozta:  
1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2014. június 23-tól 2014. augusztus 

15-ig az Intézmények Gazdasági Szervezetének koordinálásával biztosítja a gyermekek 
nyári napközbeni ellátását, naponta 7.30 órától 16.30 óráig. 

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

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

4)   Az önkormányzat a gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosításához szükséges 
pénzügyi fedezetet (a megbízási díjak, az étkeztetés és az egyéb költségeket) a 2014. évi 
költségvetésében elkülöníti. 

5)    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskoláskorú gyermekek 
nyári napközbeni ellátásában részt vevő pedagógusokkal a megbízási szerződést 
megkösse. 

6)   A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 1 millió forintot az általános tartalék terhére 
a következő költségvetési rendelet módosításakor különítsen el.  

 
A gyermekek nyári napközbeni ellátása 2014. június 23-tól folyamatosan zajlik.  A 
megbízási szerződések 2014. június 9. napján aláírásra kerültek. A határozatnak 
megfelelően a költségvetési rendeletben az ellátáshoz szükséges fedezet beépítésre került.  
 
52/2014. (V. 21.) ÖH. 
Megbízás Iskola-tó fejlesztésével kapcsolatos tervek elkészítésére 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a Farkas Építésziroda 
Kft.-t az Iskola-tó fejlesztésére vonatkozó engedélyezési terv szintű tervezési munkálatokra, 
amely magában foglalja a részletes geodéziai felmérést, és a kertészeti növénytelepítési 
terveket is, valamint felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A Képviselő-testületi döntésnek megfelelően Farkas Gábor Úrral a szerződés 2014. 
június 3. napján megkötésre került. 
 
56/2014. (V. 21.) ÖH. 
Szent Lajos utcai Óvoda felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására 
ajánlatok bekérése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a Szent Lajos utcai Óvoda épületének felújítására irányuló közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához kérjen be 3 árajánlatot, majd a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a 
megbízási szerződést. 
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A Szent Lajos utcai Óvoda épületének felújítására irányuló közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához az árajánlatok bekérése megtörtént, a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
cég az IMPERIAL Tender Kft. volt. A megbízási szerződés 2014. június 6. napján 
aláírásra került. 
 
57/2014. (V. 21.) ÖH. 
Út- és járdafelújításra irányuló tervezési munkálatokra vonatkozó megbízás 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta az ÚT-FÉNY Kft-t járda- 
és útfelújítási tervezési munkálatok elvégzésére, valamint felhatalmazta a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Az ÚT-FÉNY Kft.-vel a megbízási szerződés 2014. június 17. napján megkötésre került. 
 
58/2014. (V. 21.) ÖH. 
Út- és járdafelújítási munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás konzultációs 
szakaszának lefolytatásra megbízás 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta az Imperial Tender Kft-t 
az út- és járda felújítási munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás konzultációs 
szakaszának lefolytatására, valamint felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Az Imperial Tender Kft.-vel a megbízási szerződés 2014. június 4. napán került 
megkötésre. 
 
2014. június 26. 
 
72/2014. (VI. 26.) ÖH. 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde székhelyintézménye kazán és 
melegvíz-rendszer cseréje 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, 
Attila utca 6.) kazán, bojler és a hozzá kapcsolódó gépészet cseréjét megvalósítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Meserét Óvoda 
székhelyintézményének kazán, bojler és a hozzá kapcsolódó gépészet cseréjéhez kérjen be 3 
árajánlatot, majd a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a megbízási szerződést. 
 
A Meserét Óvoda székhelyintézményének kazán, bojler és a hozzá kapcsolódó gépészet 
cseréjére az árajánlatok bekérése megtörtént, a tárgyalásokat követően 2014. augusztus 
1. napján a legkedvezőbb ajánlattevővel, a Dancsa és Társa Bt.-vel a szerződés 
megkötésre került. 
 
73/2014. (VI. 26.) ÖH. 
Urnafal és környéke javítási munkálatairól szóló döntés 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a GOMÉP Építőipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t a Lajosmizsei Köztemetőben az urnafal és környezete 
javítási munkálatainak elvégzésére bruttó 668.468.- forint összegben az előterjesztés 
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mellékletét képező árajánlatában foglaltak szerint, és felhatalmazta a polgármestert a 
vállalkozási szerződés aláírására. 
 
A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént . A Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. 2014. 
július 30-án készre jelentette a javítási munkálatokat.  Az eredeti bruttó 668.468.-Ft  
szerződéses árat ki kellett egészíteni 335.280.- forintos pótmunka díjjal, mivel a 
kivitelezési munkálatok során tárult fel a tényleges helyzet, amelyet eszközölni kellett. 
 
 
78/2014. (VI. 26.) ÖH. 
A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel kötött visszatérítendő 
támogatásról szóló megállapodás módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 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 2019. december 31. napjáig 
meghosszabbítja, és egyúttal felhatalmazta a polgármestert a Támogatási Megállapodás 
módosításának elkészítésére és aláírására. 
 
A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére nyújtott visszatérítendő 
támogatás visszafizetési határidejének módosításával kapcsolatos támogatási 
megállapodás 2014. június 30. napján megkötésre került. 
 
79/2014. (VI. 26.) ÖH. 
Volt Tűzoltószertár (Attila u. 2.)  épületével kapcsolatos képviselői indítvány   
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a polgármestert, hogy a 
volt Tűzoltószertár, Lajosmizse Attila u. 2 szám alatti épületével kapcsolatos teendőket a 
soron következő ülésre az alábbiak szerint készítse elő.   

 
1) Az épület jelenlegi funkcióinak áthelyezésére keresni kell a célnak megfelelő 

ingatlant (épületet), melyhez meg kell vizsgálni az önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanokat, épületeket. 

2) Az ingatlan hasznosítása érdekében egyeztetni kell a szomszédos ingatlan 
tulajdonosával a MIZSE COOP Zrt.-vel, mivel egy esetleges közös 
ingatlanfejlesztésben hosszútávon nagyobb lehetőségek lehetnek. 

3) Amennyiben a jelenlegi funkcióknak megfelelő ingatlant, vagy épületet 
sikerült találni meg kell határozni az átköltözés költségeit. (felújítás, átalakítás 
költségei)  

4) Az átköltözés költségeinek meghatározásával egy időben meg kell határozni a 
jelenlegi épület hasznosításával vagy elbontásával kapcsolatos költségeket is 
(bontási terv költsége és az épület elbontásának, illetve a bontási anyag inert 
hulladéklerakóba történő elhelyezésének költsége).    

 
A határozatban foglaltakra vonatkozó előterjesztés jelen ülés napirendi pontját képezi. 
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Határozat-tervezet 
 
……../2014. (…..)ÖH 
A 2014. január 01-től 2014. június 30-ig tartó időszakban  
a Képviselő-testület által meghozott és 2014. június 30-ig  
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló  
jelentés elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését – a 2014. 
január 1-től 2014. június 30-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 
2014. június 30-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról- elfogadja.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. augusztus 14. 

 
Lajosmizse, 2014. július 31. 
 

dr. Balogh László  
jegyző sk. 

 


