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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 2010. augusztus 11-i ülésére 

 
 
Tárgy:  A 2010. január 01-től  2010. június 30-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által   

meghozott és 2010. június 30-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása  
Ikt.sz.:     I/8963/1/2010.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Lajosmizse Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2007. (II. 16.) rendelete 12. § (3) bekezdése és 26. § (4) 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: 
 
1/2010. (I.20.) ÖH. 
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program végrehajtása érdekében önkormányzati társuláshoz 
való csatlakozás 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-alföldi Ivóvízminőség-
javító program végrehajtásával kapcsolatos előterjesztést és a Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodást, valamint alapító okiratát a 
határozat mellékletét képező tartalommal fogadta el. A Képviselő-testület felhatalmazta Basky András 
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, mely megállapodás aláírása határidőben 
megtörtént. 

 
5/2010. (I.20.) ÖH. 
Megállapodás megkötése lakhatási program elindulása érdekében az Autonómia Alapítvánnyal 
és a Habitat for Humanity magyarországi szervezetével  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy részt kíván venni az 
Autonómia Alapítvány és a Habitat for Humanity által kidolgozott lakás-felújítási / bővítési 
programban. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a programot megvalósító 
szervezetekkel az együttműködési megállapodás megkötésére azzal, hogy a Képviselő-testület ülésén 
elhangzott módosításokat a megállapodás megkötésénél figyelembe kell venni, valamint a 
kezességvállaló nyilatkozat aláírására azzal, hogy az önkormányzat részéről a kezességvállalás 
maximum 1.500.000 Ft, azaz egymillió ötszázezer Ft összegig terjed. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert az óvadéki számla szerződésszerű 
feltöltésére, melynek érdekében a Program keretében Támogatott és a Mikrohitel között megkötött első 
kölcsönszerződés aláírását követő 15 napon belül a polgármester külön szerződést köt a számlavezető bankkal az 
óvadéki számla megnyitására.  
A program megvalósítása elindult, a kapcsolattartó személy kijelölése, a kezességvállaló nyilatkozat aláírása és az 
óvadéki számla megnyitása megtörtént.  
 
8/2010. (II.17.) ÖH. 
Szociális szolgáltatások Egészségházba történő áthelyezése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye vonatkozásában a Lajosmizse, Dózsa György út 
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123. sz. alatti telephelyen nyújtott szociális szolgáltatásoknak a Dózsa György út 104.-106 sz. alatti 
székhely intézménybe történő áthelyezéséről döntött. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
Borsos és Társai Kft-vel a vállalkozói szerződést kösse meg, valamint az átköltözéshez szükséges 
eszközbeszerzésekről gondoskodjon az előterjesztés 4. mellékletében szereplő árajánlatok szerint. Az 
átalakítási munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése a Borsos és Társai Kft.-vel 
megtörtént. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a polgármestert, hogy az átköltözést 
követően a szolgáltató tevékenység folytatására jogosító működési engedélyek módosítását 
kérelmezze. A működési engedélyek módosítása folyamatban van. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a jegyzőt, hogy a 3.) pontban 
foglaltak költségvetési rendeletben történő átvezetését a soron következő költségvetési rendelet 
módosítására készítse elő. A költségvetési rendeletben az átvezetés megtörtént. 
 
9/2010. (II.17.) ÖH. 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményét érintő infrastrukturális fejlesztési 
pályázat benyújtása az 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata pályázatot nyújtott be az 1/2010. (I.19.) ÖM 
rendelet alapján. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a 
polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentációk aláírására, illetve nyertes pályázat 
esetén a Támogatási szerződés előkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésére, a Szerződés 
aláírására, és a projekt megvalósítása, elszámolása során felmerülő dokumentumok aláírására. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 4.569.202.- Ft 
összegű saját forrást Lajosmizse Város Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésről szóló rendelete 
5. mellékletben a Felépítési kiadások alakulása táblázat „Óvoda fűtéskorszerűsítés” soron és a 6. § (5) 
bekezdésében foglalt általános tartalék terhére biztosítja, egyúttal felkérte a jegyzőt, hogy a 
határozatnak megfelelően a megjelölt összeg átvezetését készítse elő a soron következő költségvetési 
rendelet módosítására. A pályázat benyújtásra került, de a bírálat során elutasították. 
 
11/2010. (II.17.) ÖH. 
Kisállatvásár tartása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatta, hogy Lajosmizsén kisállatvásár 
legyen. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdetett a határozatban 
foglalt rendezvény lebonyolítási jogának megszerzésére. A pályázat kiírására felhatalmazta Basky 
András polgármestert. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat 
elbírálására a Mezőgazdasági Bizottságot, a nyertes pályázóval a megállapodás megkötésére Basky 
András polgármestert hatalmazta fel. A fenti határozatot a Képviselő-testület a következő soros ülésen 
visszavonta. 
 
14/2010. (II.17.) ÖH. 
2009. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítása logopédiai szakszolgálati feladatok 
ellátására 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint 
módosította megállapodását Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással logopédiai szakszolgálati 
feladat ellátására. Egyúttal felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. A megállapodás 
aláírásra került. 
 
15/2010. (II.17.) ÖH. 
2009. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítása közoktatási feladatok ellátására 
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Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint 
módosította megállapodását Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással a közoktatási feladatok 
ellátására. Egyúttal felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására, mely megállapodás 
aláírásra került. 
 
16/2010. (II.17.) ÖH. 
2009. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
feladat ellátására 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint 
módosította megállapodását Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feladat ellátására. Egyúttal felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására, 
mely határidőben megtörtént.  
 
17/2010. (II.17.) ÖH. 
„Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosítása  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 2010. január 20-án jóváhagyott 
„Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti alábbi tartalommal. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta Basky András polgármestert a Társulási 
Megállapodás módosításának aláírására. A Társulási Megállapodás módosítását Basky András 
polgármester aláírta. 
 
18/2010. (II.17.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás szilárd burkolatú út építéséhez 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0275/152hrsz-ú földút szilárd burkolattal 
történő ellátásához, mint tulajdonos hozzájárulását megadta. Az elkészült szilárdburkolatú utat az 
önkormányzat tulajdonába veszi, de az út karbantartására az építtetővel még a beruházás megkezdése 
előtt külön megállapodást köt, melynek aláírására felhatalmazta a polgármestert. A beruházás még 
nem kezdődött el. A leendő szilárdburkolatú út karbantartásra vonatkozó megállapodás megkötésére 
még nem került sor.  
 
19/2010. (II.26.) ÖH. 
Elvi támogatás Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára által a TÁMOP - 
3.2.11/10/1/KMR „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős 
tevékenységeinek támogatása” c. pályázati felhíváson való részvételhez. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi támogatását adta a Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára részére, hogy pályázatot nyújtson be a TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR 
„Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása”c. 
pályázati kiírásra. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkérte Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára igazgatóját a pályázati dokumentáció összeállítására, a pályázat 
benyújtására, nyertes pályázat esetén a Támogatási Szerződés megkötésére. A pályázat határidőben 
benyújtásra került. Jelenleg elbírálás alatt áll. 
 
20/2010. (II.26.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja” c. kiírásra 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a DAOP-5.2.1/E 
„Települési hulladéklerakók rekultivációja” c. konstrukcióra a lajosmizsei szilárd és folyékony 
hulladéklerakók vonatkozásában. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HBF 
Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t bízta meg az ajánlatában szereplő „B” 
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változatnak megfelelően a pályázatok és az ahhoz szükséges tanulmányok elkészítésével, egyúttal 
felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására, azzal hogy a 7.125.000 Ft-os ajánlat a 
tartalmazza a pályázat több alkalommal történő beadását mindaddig, amíg a pályázat nem nyer. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a pályázatok 
benyújtásához szükséges dokumentációk aláírására, a hitelintézettől a hitelígérvény beszerzésére, 
illetve nyertes pályázatok esetén a Támogatási szerződések előkészítéséhez szükséges dokumentumok 
beszerzésére, a Szerződések aláírására, és a projekt megvalósítása, elszámolása során felmerülő 
dokumentumok aláírására. A szerződés aláírásra került, a pályázatot benyújtottuk, jelenleg a szakmai 
bíráló bizottság előtt van. 
 
24/2010. (III.10.) ÖH. 
Állati hulladékfogadó telep üzemeltetése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a lajosmizsei állati 
hulladékgyűjtő telepet 2010. április 01-től nem működteti. Az állati hulladékgyűjtő telep bezárása 
megtörtént, a lakosságot erről a HÍRLAP-ban tájékoztattuk. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a Polgármestert, hogy 
kössön szerződést az állati eredetű melléktermékek elszállításával ártalmatlanításával 
kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatok ellátására az ATEV Zrt-vel.  
Az ATEV Zrt.-vel érvényben lévő szerződésünk van, melynek értelmében az állati eredetű 
mellékterméket telefonos hívásra a lajosmizsei állati hulladékgyűjtő telepünkről szállítja el. A 
szerződés ezenkívül lehetőséget ad célfuvar rendelésére is, így a kötelező önkormányzati feladatok 
ellátása jelenleg is biztosított. Felvettük a kapcsolatot az ATEV Zrt.-vel, hogy módosítsuk az 
érvényben lévő szerződésünket, mivel a telephelyünk bezárásra került. Jeleztük, hogy kerüljenek ki a 
szerződésből a telephelyünkre vonatkozó részek, és csak az általunk megadott címre rendelt célfuvar 
maradjon benne. Ezután Szilágyi Sándor, az ATEV Zrt. képviselője megküldte a náluk évek óta 
alkalmazott szolgáltatási szerződést, melyben a ránk vonatkozó kipontozott részeket nekünk kellene 
kitölteni. Ez a szerződés azonban tartalmában nem tér el az érvényben lévő szerződésünktől, csupán 
némi áremelés és kisebb változás található benne. Jogászunk segítségével ennek a szerződésnek a 
mintájára összeállítottunk egy új szerződést, mely az ATEV Zrt. által küldött szerződés összes ránk 
vonatkozó részét változatlan formában tartalmazta, de kihagytuk belőle a telephelyünkre vonatkozó 
részeket. Az ATEV Zrt. erre a megkeresésünkre sem reagált írásban. Szilágyi Sándor telefonon jelezte, 
hogy ne térjünk el az általuk megküldött szerződéstől, hanem írjunk hozzá egy kiegészítést. Az általuk 
megküldött szerződés több, mint fele nem vonatkozik ránk, illetve ki kellene tölteni a bezárt 
telephelyünkre vonatkozó adatokat is, így a tárgyalások a szerződés módosítását illetően megakadtak. 
Mivel a célfuvar rendelésére továbbra is lehetőségünk van, így a kötelező önkormányzati feladatok 
ellátása biztosított. 
  
25/2010. (III.10.) ÖH. 
Közoktatási intézményekbe történő felvétel, illetve beíratás időpontjának meghatározása  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata megállapította a Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvodában az óvodai felvétel időpontját. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata megállapította a Fekete István Általános 
Iskolában az első évfolyamra történő beíratás időpontját.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a jegyzőt, hogy az 1.)- 2.) 
pontokban foglaltakról Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testületét soros ülésén 
tájékoztassa. A Képviselő-testültet tájékoztatása megtörtént. 
 
26/2010. (III.10.) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskolában a 2010/2011- es tanévben első és ötödik évfolyamon 
indítható osztályok számának meghatározása  
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Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata megállapította a Fekete István Általános Iskola 
székhelyén, telephelyein indítható iskolai osztályok számát. Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkérte a jegyzőt, hogy Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-
testületét az 1.) pontban meghatározottakról soros ülésen tájékoztassa. A Képviselő-testület 
tájékoztatása megtörtént. 
 
28/2010. (III.10.) ÖH. 
Selectra kémiai automata gép térítésmentes használatba adása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye használatában lévő Selectra kémiai automata 
gépet térítésmentes használatba adta a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére a Bács Kiskun 
Megyei Önkormányzat Kórháza által 2010. március 16. napjától 2010. május 10. napjáig az erdélyi 
lakosság körében történő szűrővizsgálatok végzése céljából. Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a használatba vevővel a térítésmentes 
használatba vétellel kapcsolatos megállapodást megkösse. A használatba vételről szóló megállapodás 
aláírásra megküldésre került.  
 
29/2010. (III.10.) ÖH. 
Az önkormányzat által közvetlenül támogatott szervezetek 2010. évi támogatása 
  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és e határozat melléklete 
szerint fogadta el az önkormányzat által közvetlenül támogatott szervezetek támogatását. Egyúttal 
felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet e határozatnak megfelelő 
módosítását. A határozat melléklete alapján az Együttműködési Megállapodások megkötésre kerültek, 
és az abban foglaltak alapján az átutalások folyamatban vannak a szervezetek részére. 
 
30/2010. (III.10.) ÖH. 
Társadalmi szervezetek 2010. évi támogatása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és e határozat melléklete 
szerint fogadta el a társadalmi szervezetek támogatását. Egyúttal felkérte a jegyzőt, hogy készítse elő a 
2010. évi költségvetésről szóló rendelet e határozatnak megfelelő módosítását. A határozat melléklete 
alapján az Együttműködési Megállapodások megkötésre kerültek, és az abban foglaltak alapján az 
átutalások folyamatban vannak a szervezetek részére. 
 
31/2010. (III.10.) ÖH. 
Sportszervezetek 2010. évi támogatása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és e határozat melléklete 
szerint fogadta el a sportszervezetek támogatását. Egyúttal felkérte a jegyzőt, hogy készítse elő a 2010. 
évi költségvetésről szóló rendelet e határozatnak megfelelő módosítását. A határozat melléklete 
alapján az Együttműködési Megállapodások megkötésre kerültek, és az abban foglaltak alapján az 
átutalások folyamatban vannak a szervezetek részére. 
 
34/2010. (III.10.) ÖH. 
Kodály Zoltán utca zúzottkővel (mart aszfalttal) történő leterítése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elvégezteti a Kodály Z. 
utca kb.500m-es szakaszának (az első háztól a Kálmán I. utca felé vezető útig) zúzottkővel (mart 
aszfalttal) történő leterítését. A Képviselő-testület a határozat 1.) pontjában foglalt feladat elvégzésére 
3 árajánlat bekérésére hatalmazta fel a polgármestert azzal, hogy kérjen be olyan árajánlatot is amely 
lehetővé teszi a jelenlegi leterítés útalapként történő felhasználását a későbbiekben. 
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A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést megkösse. 
A Kodály Z. utca 500m-es szakaszának mart aszfalttal történő leterítése, a legkedvezőbb ajánlattevő 
kivitelezésében elkészült.  
 
38/2010. (III.10.) ÖH. 
Pályázat benyújtása „Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése” című 
pályázati kiírásra (kollOKA-XVII.). 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata támogatta, hogy a Fekete István Általános Iskola 
Kollégiuma pályázatot nyújtson be az Oktatásért Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma 
által kiírt ”Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése” című pályázati felhívásra 
(kollOKA-XVII). A pályázat határidőben benyújtásra került, de nem nyert támogatást. 
 
39/2010. (III.10.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás Pannon bázisállomás elhelyezéséhez 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 
tulajdonát képező Lajosmizsei 700 hrsz-ú ingatlanon lévő víztorony közvetlen közelében 10 m2 
területen a Pannon GSM Távközlési Zrt. egy bázisállomást helyezzen el, abban az esetben, ha ehhez a 
jelenlegi bérlő a Magyar Telekom Nyrt. hozzájárul. A Képviselő-testület felhatalmazta Basky András 
polgármestert a bérleti szerződés megkötésére, inflációkövetéssel, továbbá a rádiótechnikai berendezés 
elhelyezéséhez az Önkormányzat egyösszegű 3.000.000 Ft megfizetése ellenében járul hozzá. A 
Pannon GSM Távközlési Zrt. az Önkormányzat feltételeit nem fogadta el, így az elképzelés 
meghiusult. 
 
40/2010 (IV.28.) ÖH. 
2009. évi pénzmaradvány jóváhagyása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi pénzmaradványt az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta. A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a 
jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó előterjesztést a következő rendelet-módosításra készítse elő. 
A költségvetési rendelet módosítása a fentieknek megfelelően megtörtént.  
 
41/2010 (IV.28.) ÖH. 
2009. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervei 2009. évi 
beszámolóját felülvizsgálta és jóváhagyta. A Polgármesteri Hivatalt és a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét a számszaki beszámolójának és működésének 
elbírálásáról, jóváhagyásáról írásban kell értesíteni. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a kiértesítést végezze el. A kiértesítések határidőben megtörténtek. 

 
43/2010. (IV.28.) ÖH. 
Saját forrás biztosítása a DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja” elnevezésű 
pályázathoz 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározta a DAOP-5.2.1/E „Települési 
hulladéklerakók rekultivációja” elnevezésű és a lajosmizsei folyékony hulladéklerakóra vonatkozóan 
benyújtandó pályázat költségvetését.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a jegyzőt, hogy a 2.) pontban 
foglaltak átvezetését a következő költségvetési rendelet módosítására készítse elő. A költségvetési 
rendelet módosítására a pályázat eredményének függvényében kerül sor.  
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45/2010. (IV.28.) ÖH. 
A DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja” elnevezésű  pályázatok 
megírásához, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséhez kapcsolódó költségek biztosítása 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a HBF Hungaricum 
Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t megillető és a lajosmizsei szilárd valamint folyékony 
hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó pályázati dokumentációk és megvalósíthatósági 
tanulmányok elkészítéséért megillető összesen 7.125.000.- Ft díjat Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II. 18.) rendelete 4. melléklet 
„Céltartalékok részletezése” címszó alatt DAOP-2009.-5.2.1/E hulladéklerakók rekultivációja soron 
szereplő 30.300 eFt terhére biztosítja. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2.) pontban 
foglaltak átvezetését a következő költségvetési rendelet módosítására készítse elő. A költségvetési 
rendelet módosítására a pályázat eredményének függvényében kerül sor.  
 
46/2010. (IV.28.) ÖH. 
A DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja” elnevezésű pályázatokhoz 
kapcsolódó kiviteli tervek elkészítéséhez, és az ahhoz szükséges tóból vett iszapminták 
vizsgálatához kapcsolódó költségek biztosítása 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a RexTerra Építőipari 
Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft-t megillető és a lajosmizsei szilárd valamint 
folyékony hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó pályázatokhoz szükséges kiviteli tervek, és 
tóból vett iszapminták vizsgálata költségeit összesen 2.112.500.- Ft díjat Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II. 18.) rendelete 4. 
melléklet „Céltartalékok részletezése” címszó alatt DAOP-2009.-5.2.1/E hulladéklerakók 
rekultivációja soron szereplő 30.300 eFt terhére biztosítja. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a jegyzőt, hogy a 2.) pontban 
foglaltak átvezetését a következő költségvetési rendelet módosítására készítse elő. A költségvetési 
rendelet módosítására a pályázat eredményének függvényében kerül sor.  
 
49/2010. (IV.28.) ÖH.  
Együttműködési megállapodás megkötése a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult, hogy a Lajosmizsei 
Helytörténeti és Kulturális Egyesület kiállítást rendezzen a Szebenyi család hagyatékában fellelhető 
kőzet gyűjteményből 2010. augusztus hónapjában a Lajosmizsei napok keretében. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta Basky András polgármestert, 
hogy az 1.) pontban foglalt kiállítás megrendezésének részletes feltételeit külön együttműködési 
megállapodásban szabályozza le, és egyúttal felhatalmazta a polgármestert arra is, hogy a 
megállapodást aláírja. A Lajosmizsei Helytörténeti Egyesület részére a határozat kivonat megküldése 
megtörtént. Az Egyesület elnöke még nem jelentkezett a kiállítással kapcsolatos részletek egyeztetése 
céljából. 
 
50/2010. (IV.28.) ÖH. 
Pályázat benyújtása az ÁROP-2211/2010 „Készségfejlesztés az önkormányzatoknál” c. kiírásra   
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az 
ÁROP-2211/2010 „Készségfejlesztés az önkormányzatoknál” c. kiírásra. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a HBF Hungaricum Kft-t bízta meg (az ajánlatában szereplő B 
változatnak megfelelően) a pályázat elkészítésével, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a szerződés 
aláírására.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a pályázatok 
benyújtásához szükséges dokumentációk aláírására, illetve nyertes pályázat esetén a Támogatási 
szerződés előkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésére, a Szerződések aláírására, és a 
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projekt megvalósítása, elszámolása során felmerülő dokumentumok aláírására. A pályázat még nem 
került kiírásra. 
 
51/2010. (IV.28.) ÖH. 
Logopédiai szakszolgálati feladatok ellátására megállapodás kötése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint 
megállapodást kötött a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással logopédiai szakszolgálati feladat 
ellátására. Egyúttal felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. A megállapodás aláírásra 
került. 
 
52/2010. (IV.28.) ÖH. 
Családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, 
nappali ellátás, gyermekjóléti szolgálat ellátására megállapodás kötése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 2. melléklete szerint 
megállapodást kötött a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással családsegítés, házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, 
gyermekjóléti szolgálat ellátására. Egyúttal felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. A 
megállapodás aláírásra került. 
 
53/2010. (IV.28.) ÖH. 
Közoktatási feladatok ellátására megállapodás kötése 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 3. melléklete szerint 
megállapodást köt a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással közoktatási feladatok ellátására. 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. A megállapodás aláírásra került. 
 
54/2010. (IV.28.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt rendezvények 
támogatására 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzathoz a Lajosmizsei Napok rendezvénysorozat támogatására. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta Basky András polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentációk aláírására, illetve nyertes pályázat esetén a Támogatási 
szerződés előkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésére, a Szerződés aláírására, és a projekt 
megvalósítása, elszámolása során felmerülő dokumentumok aláírására. A pályázat benyújtásra került, 
a bizottság támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződést a polgármester aláírta. Jelenleg 
folyamatban van a projektcél módosítása. 
 
60/2010. (IV.28.) ÖH. 
Alapellátásban dolgozó orvosok támogatása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy valamennyi az 
egészségügyi alapellátásában dolgozó és tevékenységüket az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási 
szerződés alapján területi ellátási kötelezettséggel végző háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
praxist 2010. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig tartó időszakban 30.000 Ft/hó összegű 
támogatásban részesíti. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert az érintett 
praxisokkal a támogatás felhasználására, elszámolására vonatkozó együttműködési megállapodás 
megkötésére. Az együttműködési megállapodások aláírása határidőben megtörtént. 
 
62/2010. (V.19.) ÖH. 
Lajosmizse Város térfigyelő rendszerének kialakítása 
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Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azonos feltételek mellett pályázatot írt ki 
Lajosmizse város térfigyelő rendszere kialakításának kivitelezésére. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati kiírás elkészítéséhez 
szakértőként felkérte Meretei Balázst a C4-NetWorks Kft. részéről, egyúttal felhatalmazta Basky 
András polgármestert a Kft-vel történő – e határozatban foglalt feladat ellátására - megállapodás 
megkötésére. A pályázat kiírásra került, a megállapodás megkötésre került, e határozathoz kapcsolódik 
a 87/2010. (VI. 23.) ÖH. 
 
65/2010. (V.19.) ÖH. 
Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse város 2010. évi kulturális 
rendezvénynaptárát az előterjesztés 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadta azzal, hogy a 
rendezvénynaptárban kerüljenek megjelölésre azok a rendezvények, melyek intézményi szintűek. A 
rendezvénynaptár a határozatban foglaltaknak megfelelően lett elkészítve.  
 
66/2010. (V.19.) ÖH. 
Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület részére megítélt támogatás átcsoportosítása 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta – a MOB javaslata alapján -, 
hogy a Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület részére megítélt 250.000 Ft támogatás, 
annak fel nem használása miatt, kerüljön átcsoportosításra Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára költségvetésébe azzal, hogy azt a Lajosmizsei Napok rendezvényének megszervezéséhez 
kell felhasználni. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a jegyzőt, hogy a soron következő 
költségvetési rendeletmódosításra e határozat 1) pontjában foglaltak átvezetését készítse elő. A 
költségvetési rendelet módosítása a fentieknek megfelelően megtörtént.  
 
74/2010. (V.19.) ÖH. 
Részvétel a „Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban” című 
pályázatban 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az ÁROP 229./B-
2010 kódszámmal rendelkező „Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az 
igazságszolgáltatásban” című pályázati kiírásra és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására és az ehhez szükséges dokumentumok aláírására. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén felhatalmazta a 
polgármestert a Támogatási Szerződés előkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésére, a 
szerződés aláírására és a projekt megvalósítása, elszámolása során felmerülő dokumentumok 
aláírására. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén felhatalmazta a 
jegyzőt - a létszám és a bér tekintetében - a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 
A pályázat benyújtásra került, jelenleg a hiánypótlási eljárás van folyamatban. 
 
82/2010. (VI.02.) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskola intézményi, minőségirányítási programjára vonatkozó 
értékelés 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás gesztor önkormányzata a Fekete István Általános Iskola intézményi minőségirányítási 
programjának végrehajtására vonatkozó értékelést az előterjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyta. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a jegyzőt, hogy az 1.) pontban 
foglaltakról Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testületét tájékoztassa. A Képviselő-
testület tájékoztatása határidőben megtörtént. 
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83/2010. (VI.02.) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskola minőségirányítási programja kiegészítésének jóváhagyása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata a Fekete István Általános Iskolának az 
előterjesztés 3. melléklete szerinti minőségirányítási programjának kiegészítését jóváhagyta. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a jegyzőt, hogy az 1.) pontban 
foglaltakról Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testületét tájékoztassa. A Képviselő-
testület tájékoztatása megtörtént. 
 
87/2010. (VI.23.) ÖH. 
Lajosmizse Város térfigyelő rendszerének kialakítására beérkezett ajánlatok elbírálása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Lajosmizse Város 
térfigyelő rendszerének kialakításával megbízza a Jimna Kereskedelmi és szolgáltató Bt.-t. 
A Képviselő-testülete felhatalmazta Basky András polgármestert a térfigyelő rendszer kialakítására a 
kiválasztott ajánlattevővel szerződés megkötésére, a szerződés aláírására. A szerződés aláírása 
folyamatban van. 
 
88/2010. (VI.23.) ÖH. 
Folyószámla-hitelkeret (likvid-hitel) szerződés kötése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat működési kiadásai és 
bevételei ütemeltérésének áthidalására, - közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos 
működtetéséhez - 90.000.000.-Ft összegű folyószámla hitelkeret szerződést kíván kötni a 
Kereskedelmi és Hitelbank ZRt-vel. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés 
megkötésére. Folyamatban van a hitelkérelem elbírálásra történő benyújtása. 
 
89/2010. (VI.23.) ÖH. 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztés mellékletét 
képező Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás módosított Társulási megállapodását egységes 
szerkezetbe foglalva. Egyúttal a módosított társulási megállapodás aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. A megállapodás aláírásra került. 
 
91/2010. (VI.23.) ÖH. 
Támogatás nyújtása. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és 
Műemléki Alapítványt Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi 
költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 18.) rendelete 6. § (5) bekezdésében megjelölt általános tartalék 
terhére 30 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. 
Az Önkormányzat felhatalmazta a polgármestert az Együttműködési megállapodás előkészítésére és 
megkötésére a Bács-Kiskun Megyei Felújítási és Műemléki Alapítvánnyal. 2010. június 28-án 
átutalásra került 30 000 forint a Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Műemléki Alapítvány részére. 
Az Együttműködési megállapodást aláírva 2010. június 29-án átvették, de még részünkre általuk 
aláírva nem küldték vissza. 
 
92/2010. (VI.23.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti, 
Szociális Intézmény által benyújtandó pályázathoz, idősek parkjának kialakítására  
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Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 
tulajdonát képező Lajosmizsei 6 hrsz.-ú ingatlanon az idősek parkja kialakításának első szakasza 
megvalósuljon. 
A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti, Szociális Intézménye vezetője pályázatot nyújtson be az 1.) pontban foglaltakra a 
Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Műemléki Alapítvány „Az épített örökség védelmére és új érték 
teremtése” c. pályázati kiírásra. 
A Képviselő-testület a beruházás eredményeképpen létrejövő Idősek parkja kezelésére, 
karbantartására Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti, Szociális 
Intézményével még a beruházás megkezdése előtt külön megállapodást köt, melynek aláírására 
felhatalmazza Basky András polgármestert. A pályázat benyújtásra került. 
 
93/2010. (VI.23.) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskolában szervezhető kollégiumi csoportok számának meghatározása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata a Fekete István Általános Iskola Kollégiumában 
szervezhető csoportok számát 4 csoportban határozta meg. Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor 
önkormányzata engedélyezte a Fekete István Általános Iskola Kollégiumában a csoportszámok 
csökkenése eredményeként felszabaduló létszám átcsoportosítását az iskola létszámkeretéhez. Ezáltal 
az iskola létszámkerete 91 főre, míg a kollégium létszámkerete 33 főre változott. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata felkérte a jegyzőt, hogy a 2.) pontban 
megjelölteket a következő költségvetési rendelet módosításra készítse elő. A költségvetési rendelet 
módosítása folyamatban van. 
 
94/2010. (VI.23.) ÖH. 
A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0923 „Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete 
István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson” c. támogatásra ítélt pályázat – a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a HBF Hungaricum Kft-t a TIOP-
1.1.1-07/1-2008-0923 kódjelű, „Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István 
Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson” c. pályázat közbeszerzési eljárásának teljes körű 
lebonyolításával. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a 
megállapodás aláírására. A megállapodás aláírásra került. 
 
100/2010. (VI.23.) ÖH. 
Vis major támogatás igénylése a belvízvédekezés költségeihez 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. júniusi vis major helyzetet saját 
erejéből nem tudja megoldani, ezért támogatási kérelmet nyújt be a védekezési költségek fedezésére. 
A támogatási kérelem benyújtása megtörtént. 
 
101/2010. (VI.23.) ÖH. 
Árvíz Felsőzsolca 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolca árvízkárosultjainak 
megsegítésére 300.000 Ft-ot ajánlott fel. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkérte a jegyzőt, hogy ennek az átvezetését a következő költségvetési rendelet módosítására készítse 
elő. A költségvetési rendelet módosítása a fentieknek megfelelően folyamatban van.  
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Határozat-tervezet 
 
 ………/2010. (…..) ÖH. 
A 2010. január 1-től  2010. június 30-ig tartó időszakban 
a Képviselő-testület által meghozott és 2010. június 30-ig  
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló 
jelentés elfogadása 

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését - a 2010. január 01-től 
2009. június 30-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2010. június 30-ig lejárt 
határidejű határozatainak végrehajtásáról - elfogadja. 
 
Határidő: 2010. augusztus 11.  
Felelős: Képviselő-testület 
 
Lajosmizse, 2010. augusztus 02. 
                                                                 Kutasiné Nagy Katalin 
                                                                jegyző távollétében: 
 
 
 
 
              Muhariné Mayer Piroska sk. 
                aljegyző  


