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JELENTÉS 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. január 31-i ülésére 

 
 
Tárgy: A 2012. július 01-tıl 2012. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által 

meghozott és 2012. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtása 
Ikt. sz.: I/922/1/2013.   
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
  
Lajosmizse Város Önkormányzatának a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011.(IV.14.) 
önkormányzati rendelete 13.§ (2) bekezdése és 26. § (5) bekezdése értelmében, fenti tárgykörben 
jelentést kell készíteni. A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról a jegyzı évente két alkalommal 
köteles beszámolni a testületnek. 
A jelentés elkészítése során figyelembe vettem a megjelölt idıszakban meghozott és lejárt határidejő 
határozatok kivonatait, továbbá az elızı jelentésekben megtalálható olyan határozatokat, melyeknél az 
adott határidı mellett a fenti tárgyban megjelölt idıszak valamely idıpontja is megjelent határidıként. 
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselı-testület tagjait: 
 
2011. március 23. 
 
30/2011.(III.23.) ÖH. 
Intézkedési terv a Fekete István Általános Iskolában 
feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kistérségi 
Népegészségügyi Intézete által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet fogadott el, 
mely szerint:  
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános Iskola 
Szabadság tér 13. sz. alatti épületében a felvált linóleumok javításának költségeit folyamatosan, az 
intézmény költségvetésében biztosítja. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános Iskola 
Lajosmizse, Dózsa György út 100. sz. alatti telephelyén a tantermek parkettájának javítását, szükség 
esetén cseréjét költségvetési lehetıségeinek figyelembe vételével megvalósítja. 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános Iskola 
Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám, és Dózsa György út 100. szám alatti épületeiben az 
akadálymentesítést a pályázati és saját költségvetési lehetıségeinek figyelembe vételével megvalósítja. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének Kecskeméti, 
Kunszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézete felé megküldésre került a határozat-
kivonat. Az Intézet válaszát megküldte, melyben elfogadta a Képviselı-testület által jóváhagyott 
intézkedési tervet. A Fekete István Általános Iskolában a határozatban (2, 3 pontban) foglalt 
kötelezettségeknek az önkormányzat forráshiány miatt nem tudott eleget tenni.  
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2012. július 05. 
 
97/2012. (VII.05.) ÖH. 
Lajosmizsei Város Önkormányzat részére 
használt mezıgazdasági munkagép vásárlása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy  4.000 eFt 
értékben használt mezıgazdasági munkagépet vásárol, melynek lebonyolításával megbízta a 
Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottságot, egyúttal felhatalmazta a polgármestert az adás-
vételi szerzıdés megkötésére. 
 
A Képviselı-testület a 192⁄2012.(XII.20) határozatával visszavonta döntését.  
 
112/2012. (VII.05.) ÖH. 
Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 90/2011. (VI. 30.) önkormányzati 
határozatával hozzájárult, hogy a nevelési tanácsadó a 2011. szeptember 1-jétıl 2012. augusztus 31-ig 
tartó idıszakban 0,5-0,5 fıvel növelje a pszichológusi, valamint a gyógypedagógusi létszámát. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete ennek a létszámnak a továbbvitelét 
engedélyezte 2012. szeptember 01. napjától 2012. december 31. napjáig. 
A Képviselı-testület vállalta, hogy a pszichológus, valamint a gyógypedagógus 2012. szeptember 1-
jétıl 2012. december 31-ig történı foglalkoztatásához szükséges 204.628 Ft-ot Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) rendelet 4. 
melléklet céltartalékának részletezése táblázat 2. sora terhére biztosítja.  
 
A pszichológus, valamint a gyógypedagógus 2012. szeptember 1-jétıl 2012. december 31-ig 
történı foglalkoztatáshoz szükséges 204.628 Ft átutalása megtörtént.  
 
2012. július 26.  
 
116/2012. (VII. 26.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött 
Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási 
feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó Társulási megállapodást a határozat melléklete 
szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadta. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert a módosított 
társulási megállapodás aláírására. 
 
A módosított társulási megállapodás 2012. július 26. napján aláírásra került.  
 
121/2012. (VII. 26.) ÖH. 
A „Zöld Óvoda 2012” címő  
pályázathoz fenntartói támogató nyilatkozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata támogatta a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde székhelyintézményének (cím: 6050 Lajosmizse, Attila utca 6.) 
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részvételét – a szakmai tevékenysége alapján - a „Zöld Óvoda 2012” cím elnyerésére kiírt pályázaton, 
és felhatalmazta a polgármestert a fenntartói támogatói nyilatkozat aláírására. 
 
A támogatói nyilatkozat aláírása megtörtént. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde elnyerte a „ Zöld Óvoda” címet.  
 
123/2012. (VII. 26.) ÖH. 
Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési  
Egyesület részére visszatérítendı támogatás nyújtása  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy a 
LEADER HACS jogcím birtokos Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére 
(képviselı: Kutasi Ferenc elnök) külön megállapodás alapján mőködési kiadásainak elıfinanszírozása 
céljából 2 092 140.- Ft, azaz: kettımillió-kilencvenkettıezerszáznegyven forint összegő 
visszatérítendı támogatást biztosít. A kifizetés ütemezését egy összegben 2012. szeptember 17. napig 
határozta meg, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás elkészítésére és aláírására. 
A Képviselı-testület vállalta, hogy a 2 092 140.-Ft összegő visszatérítendı támogatást a 2012. évi 
költségvetésrıl szóló 2/2012. ( II.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1.3 sorában szereplı 
dologi és egyéb folyó kiadások, Önkormányzat oszlopának terhére biztosítja. 
 
A 2. 092. 140 Ft. összegő visszatérítendı támogatás átutalása megtörtént. A megállapodás 2012. 
július 31. napján aláírásra került. 
 
 
2012. augusztus 16. 
 
128/2012. (VIII. 16.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány részére visszatérítendı támogatás nyújtása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizséért Közalapítvány részére 
külön megállapodás alapján pályázat utófinanszírozása megvalósítása céljából 22.723 eFt, azaz 
Huszonkettımillió hetesszázhuszonháromezer forint – összegő visszatérítendı támogatást biztosított. 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a megállapodás elkészítésére és aláírására. 
A Képviselı-testület vállalta, hogy a 22.723 eFt összegő visszatérítendı támogatást a 2012. évi 
költségvetésrıl szóló 2/2012. ( II.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.2.3.2. sorában szereplı 
Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre, Önkormányzat oszlopának terhére 
biztosítja. 
A Képviselı-testület kötelezte a Lajosmizséért Közalapítványt a támogatás visszafizetésére a pályázati 
összeg megérkezésétıl számított három munkanapon belül az önkormányzat K&H Banknál vezetett 
10402599-00026400-00000006 számú bankszámlájára. 
 
A visszatérítendı támogatás kifizetése a 2013-as évben válik aktuálissá, mivel az elsı 
közbeszerzési eljárás eredménytelen lett. Az új közbeszerzési eljárás január 17. napján került 
elindításra, erre tekintettel a megállapodás még nem készült el.  A Közalapítvány részére 
visszatérítendı támogatással kapcsolatos elıterjesztés jelen testületi ülés napirendi pontjaként 
szerepel. 
 
130/2012. (VIII. 16.) ÖH. 
64/2012. (IV.26) ÖH. módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás gesztor Önkormányzata a Fekete István Általános Iskola és 
Kollégiumban a 2012/2013-as tanévben indítható iskolai osztályok, kollégiumi csoportok számának 
megállapításáról szóló 64/2012. (IV.26.) határozatát módosította. A Képviselı-testület felkérte a 
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jegyzıt, hogy Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületét tájékoztassa a határozatban 
foglaltakról. 
 
Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-testületének tájékoztatása megtörtént.  
 
2012. szeptember 13.  
 
138/2012. (IX. 13.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde maximális csoport létszám 20%-
kal történı túllépésének engedélyezése a 2012/2013-as nevelési évre vonatkozóan 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata engedélyezi a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde részére a 2012/2013-as tanítási évben a maximális csoportlétszámok 
20%-kal történı túllépését a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. rész 
7. pontja alapján az alábbi csoportokban: İzike csoport, Mécses csoport, Csibe csoport, Katica 
csoport, Méhecske csoport, Napraforgó csoport, Margaréta csoport, Cica csoport, Pillangó csoport, 
Nyuszi csoport, Micimackó csoport, Tulipán csoport. A Képviselı-testülete felkérte a jegyzıt, hogy a 
határozatban foglaltakról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületét soros ülésén 
tájékoztassa. 
 
Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-testületének tájékoztatása megtörtént.  
 
139/2012. (IX. 13.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 20%-kal megemelt csoport 
létszámai további 10%-kal történı túllépésének engedélyezése a 2012/2013-as nevelési évre 
vonatkozóan 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata engedélyezte a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde részére a számított maximális létszám 10%-kal történı túllépését 
oktatásszervezési okok miatt az óvodai szülıi szervezet egyetértésével, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. rész 8. pontja alapján a 2012/2013-as tanítási évben az alábbi 
csoportokban: İzike csoport, Csibe csoport, Nyuszi csoport, Micimackó csoport, Tulipán csoport. 
A Képviselı-testület felkérte a jegyzıt, hogy döntésérıl Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testületét soros ülésén tájékoztassa. 
 
Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-testületének tájékoztatása megtörtént.  
 
140/2012. (IX. 13.) ÖH. 
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola maximális osztály létszám túllépésének 
engedélyezése a 2012/2013-as tanítási évre vonatkozóan 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata engedélyezi a Fekete István Általános Iskola, 
Kollégium és Sportiskola részére a  2012/2013-as tanítási évben a maximális osztálylétszámok 20%-
kal történı túllépését a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. rész 7. 
pontja alapján az alábbi osztályokban:1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 2.a, 2.d, 3.b, 3.e, 4.a, 4.d, 4.e, 5.a, 5.c, 5.d, 
7.a, 7.b, 7.d, 8.a. A Képviselı-testület felkérte a jegyzıt, hogy döntésérıl Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testületét soros ülésén tájékoztassa. 
 
Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-testületének tájékoztatása megtörtént.  
 
2012. október 15.  
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146/2012. (X. 15.) ÖH. 
A kegyeleti közszolgálati szerzıdés megkötésére irányuló a „Köztemetı üzemeltetése” tárgyú 
közbeszerzés lezárásához szükséges döntések 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a kegyeleti közszolgálati szerzıdés 
megkötésére irányuló a „Köztemetı üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárásban jóváhagyta a 
bírálóbizottság javaslata alapján elkészült eljárást lezáró döntést és az eljárást lezáró döntés mellékletét 
képezı összegezést az ajánlatok elbírálásáról, és a közbeszerzés eredményének megállapítására az 
eljárást lezáró döntés szerint döntött, mely szerint a közbeszerzési eljárás nyertese a Babérkoszorú 
Temetkezési Kft-t választotta. 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert az eljárást lezáró döntés és az annak mellékletét 
képezı összegzés aláírására, az eredmény kihirdetésére, valamint a 132/2012. (VIII. 16.) határozatával 
már korábban elfogadott, az eljáráshoz tartozó ajánlati dokumentáció részét képezı szerzıdés-tervezet 
megkötésére. 
 
A szerzıdés 2012. október 26. napján aláírásra került.  
 
147/2012. (X. 15.) ÖH. 
A „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése 
projekttel kapcsolatos mérnöki és mőszaki ellenıri feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzés 
lezárásához szükséges döntések 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Lajosmizse város csatornahálózatának 
kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése projekttel kapcsolatos mérnöki és mőszaki ellenıri 
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásban jóváhagyta a bírálóbizottság javaslata alapján 
elkészült eljárást lezáró döntést és az eljárást lezáró döntés mellékletét képezı összegezést az ajánlatok 
elbírálásáról, és a közbeszerzés eredményének megállapítására az eljárást lezáró döntés szerint döntött, 
mely szerint a közbeszerzési eljárás nyertese a Grontmij Canor Kft (1125 Budapest, Nógrádi u. 8.) és 
UTIBER Kft (1115 Budapest, Csóka u. 7-13) közös ajánlattevıket választotta. A Képviselı-testület 
felhatalmazta a polgármestert az eljárást lezáró döntés és az annak mellékletét képezı összegzés 
aláírására, az eredmény kihirdetésére, valamint a 100/2012. (VII. 05.) határozatával már korábban 
elfogadott, az eljáráshoz tartozó ajánlati dokumentáció részét képezı szerzıdés-tervezet megkötésére. 
 
Az eljárást lezáró döntés és az annak mellékletét képezı összegzés aláírása, az eredmény 
kihirdetése, valamint a szerzıdés megkötése 2012. november 6. napján megtörtént.  
 
149/2012. (X. 15.) ÖH. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jogszabályoknak megfelelıen kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzető felsıoktatási 
hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójához. Az 
Önkormányzat megbízta a polgármestert, hogy a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis 
használatáról szóló nyilatkozatot legkésıbb 2012. október 26. napjáig juttassa el az Emberi Erıforrás 
Támogatáskezelı részére. 
 
A csatlakozásról és az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozat 2012. október 26. 
napjáig elküldésre került az Emberi Erıforrás Támogatáskezelı részére. Ezt követıen a 
pályázat közzététele megtörtént, a pályázatokat benyújtották, az elbírálás lezajlott. 
 
2012. október 25.  
 
152/2012. (X. 25.) ÖH. 



 7

A járási hivatalok kialakítása, a megállapodás megkötése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a járásokról, járási hivatalok kialakításáról 
szóló elıterjesztését elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására, valamint az 
annak mellékletét képezı teljességi nyilatkozat megtételére, az ingatlanra vonatkozó használati jog 
ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzéshez szükséges „bejegyzési engedélyt” írásbeli nyilatkozat 
formájában megadja, az ingyenes használatba adási eljárásban érintett ingóságok vonatkozásában a 
megállapodáshoz csatolandó eszközkartont összeállítsa, valamint arra, hogy a megállapodásból 
következı és e határozatban nem rögzített valamennyi, a járási hivatalok kialakításához szükséges 
nyilatkozatot megtegye, dokumentumot összeállítsa, aláírja.  
A Képviselı-testület megbízta a polgármestert, hogy a jegyzı bevonásával tegye meg mindazon 
elıkészítı intézkedéseket, melyek a feladatok, a vagyon, a köztisztviselık - járási hivatalnak történı - 
zavartalan átadásának elıkészítése érdekében szükségesek (személyi anyagok, vagyon és eszköz 
leltárak, irattárak, nyilvántartások, stb. rendezése).  
 
A megállapodás, valamint a teljességi nyilatkozat 2012. október 31. napjáig aláírásra és 
megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére, melynek módosítása a 
folyamatos egyeztetések következtében jelenleg folyamatban van, tekintettel arra, hogy a 2013. 
január 1. napjával létrejött Járási Hivatal kialakí tása során újabb helyiségigények merültek fel., 
valamint polgármester úr is kérelemmel fordult a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Igazgatójához arra vonatkozóan, hogy a pince szinten található kazánház és klíma, valamint 
szellızıgépház (138,6 m2) kerüljön felvételre a közös használatú helyiségek közé. A 
megállapodáshoz csatolandó eszközkarton összeállítása, a Járási Hivatalhoz kerülı 
foglalkoztatottak személyi anyagának átadása 2012. december 28. napján megtörtént. A 
költségek megosztására, elszámolására vonatkozó üzemeltetési megállapodás egyeztetése az 
elıterjesztés készítésének idıpontjában folyamatban van, a megállapodás aláírásának határideje 
2013. január 31. A megkötött megállapodás módosításának és az üzemeltetési megállapodásnak 
az aláírására a polgármester felhatalmazást kapott.  
 
153/2012. (X. 25.) ÖH. 
A polgármester hivatalok,  
közös önkormányzati hivatalok megalakítása 
 
A Képviselı-testület a polgármester elıterjesztését a polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati 
hivatalok megalakításáról elfogadta, és megbízta a polgármestert a közös önkormányzati hivatal 
létrehozásával kapcsolatos tervezı, döntés-elıkészítı feladatok irányításával, a végrehajtási feladatok 
koordinálásával, a hatáskörébe tartozó döntések meghozatalával, valamint megbízta az Ügyrendi és 
Sport Bizottságot, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos valamennyi 
döntéstervezetet véleményezze. 
 
A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló elıterjesztés jelen ülés napirendjei között 
szerepel, a megalakítás határideje 2013. március 2.  
 
154/2012. (X. 25.) ÖH. 
A „Lajosmizse Város Önkormányzata részére mélyépítési keretmegállapodás megkötése, amely 
tartalmazza a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének 
bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos kivitelezési 
munkákat FIDIC piros és FIDIC sárga könyv szerint” tárgyú közbeszerzés lezárásához 
szükséges döntések 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a „Lajosmizse Város Önkormányzata 
részére mélyépítési keretmegállapodás megkötése, amely tartalmazza a „Lajosmizse Város 
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) 
elnevezéső projekttel kapcsolatos kivitelezési munkákat FIDIC piros és FIDIC sárga könyv szerint” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban  - jóváhagyta a bírálóbizottság javaslata alapján elkészült eljárást 
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lezáró döntést és az eljárást lezáró döntés mellékletét képezı összegezést az ajánlatok elbírálásáról, és 
a közbeszerzés eredményének megállapítására az eljárást lezáró döntés szerint döntött, mely szerint a 
közbeszerzési eljárás nyertese Duna Aszfalt Kft ( 6060 Tiszakécske, Béke út 150.) 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert az eljárást lezáró döntés és az annak mellékletét 
képezı összegzés aláírására, az eredmény kihirdetésére és a 126/2012. (VII. 26.) határozatával már 
korábban elfogadott, az eljáráshoz tartozó ajánlati dokumentáció részét képezı szerzıdés-tervezet 
megkötésére. 
 
Az eljárást lezáró döntés és az annak mellékletét képezı összegzés aláírása, az eredmény 
kihirdetése, valamint a szerzıdés megkötése 2012. november 6. napján megtörtént.  
 
 
 
 
155/2012. (X. 25.) ÖH. 
A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító 
telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos 
projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések 
 

A benyújtott elızetes vitarendezési kérelmekre a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elvégezte a szakmai 
bírálatok újraértékelését, melynek alapján Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
„Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító 
telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos 
projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásban jóváhagyta a bírálóbizottság 
javaslata alapján elkészült módosított eljárást lezáró döntést és az eljárást lezáró döntés mellékletét 
képezı összegezést az ajánlatok elbírálásáról, és a közbeszerzés eredményének megállapítására az 
eljárást lezáró döntés szerint döntött, mely szerint a közbeszerzési eljárás nyertese HBF Hungaricum 
Kft. (6000, Kecskemét, Vacsi köz 8/a.).A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a 
módosított eljárást lezáró döntés és az annak mellékletét képezı összegzés aláírására, az eredmény 
kihirdetésére. 
 
A szerzıdés a HBF Hungaricum Kft.-vel nem került megkötésre, mivel jogorvoslati eljárás 
indult a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan. Az új döntés-tervezet jelen testületi ülés 
napirendi pontjaként szerepel.  
 
156/2012. (X. 25.) ÖH. 
Vízgazdálkodási mővek használati (üzemeltetési) jogának átadása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ingyenes használatra átadta az 
önkormányzati tulajdonban lévı, az elıterjesztés mellékletét képezı „Munkalap1” nyilvántartás 
szerinti vízgazdálkodási létesítményeket a Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat részére.  
A használati (üzemeltetési) jog átadásáról szóló szerzıdés aláírására a Képviselı-testület felhatalmazta 
Basky András polgármestert. 
 
A használati jog átadásáról szóló szerzıdés 2012. október 26. napján aláírásra került.  
 
157/2012. (X. 25.) ÖH. 
Épületenergetikával kapcsolatos pályázat elıkészítésére irányvonalak meghatározása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévı alábbi intézmények vonatkozásában az épületenergetikai pályázathoz 
szükséges dokumentumokat elıkészíttesse: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, Meserét Lajosmizse Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
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székhelyintézmény, Szent Lajos utcai és Rákóczi utcai telephelyek, Fekete István Általános Iskola, 
Kollégium és Sportiskola informatikai oktatásra szolgáló épülete. 

A pályázathoz szükséges dokumentációk elkészültek. Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményére vonatkozó pályázat benyújtására 
elıreláthatólag 2013. február 5. napján lesz lehetıség. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde székhelyintézményére vonatkozó pályázat elıkészületben van. A Szent Lajos 
utcai és Rákóczi utcai telephelyekre, valamint a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és 
Sportiskola informatikai oktatásra szolgáló épületére az alacsony megtérülési ráta miatt a 
pályázatok nem benyújthatók be. 

 

158/2012. (X. 25.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
vonatkozásában az épületenergetikai pályázattal kapcsolatos feladatok elvégzésére megbízás 
adása  
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízta a Goodvill Consulting Kft-t az 
épületenergetikai  fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címő pályázattal 
összefüggésben  Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményére vonatkozóan a megvalósíthatósági tanulmány és a pályázati dokumentáció 
elkészítésével, nyertes pályázat esetén a projekt menedzsmenti feladatok ellátásával az árajánlatában 
foglaltak szerint azzal, hogy a pályázatírási díj utógondozással –projektmenedzsment díj- nyertes 
pályázat esetén az elnyert támogatás 4 %-a + Áfa, de maximum a pályázatban e jogcímen elnyerhetı 
összeg.  
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Goodvill Consulting Kft –vel a megbízási 
szerzıdést kösse meg. 
  
A megbízási szerzıdés 2012. november 15. napján megkötésre került a Goodvill Consulting Kft 
–vel. 
 

159/2012. (X. 25.) ÖH. 
Háziorvosi rendelı kialakítása az Egészségház épületében 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, hozzájárult ahhoz, hogy a G & S 
Ingatlanközvetítı Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (tevékenységet végzı orvos: dr. Svébis János) 
háziorvosi tevékenységét Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonát képezı épületben 6050 
Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106. (továbbiakban: Egészségház) folytassa.  
A Képviselı-testület az elıterjesztés 1. melléklete szerinti vázrajz alapján a háziorvosi rendelı 
kialakítását támogatta. 
A Képviselı-testület az új rendelı kialakítása feltételeinek meghatározására és az azzal összefüggı 
feladatok ellátására felhatalmazta a polgármestert. 

A rendelı kialakítása megtörtént, és dr. Svébis János 2012. december 10. napjától az 
Egészségházban folytatja rendelését. 

161/2012. (X. 25.) ÖH. 
2012. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítása logopédiai szakszolgálati feladatok 
ellátására 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés 1. melléklete szerint 
módosította megállapodását a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással logopédiai szakszolgálati 
feladat ellátására, egyúttal felhatalmazta a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 
aláírására. 
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A megállapodás 2012. november 5. napján aláírásra került. 

162/2012. (X. 25.) ÖH. 
2012. évi kistérségi normatíva megállapodás módosítása közoktatási feladatok ellátására 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata határozatával módosította megállapodását a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással a közoktatási feladatok ellátására, egyúttal felhatalmazta 
a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.  

A megállapodás 2012. november 5. napján aláírásra került. 

165/2012. (X. 25.) ÖH. 
Pályázatok véleményezésére bizottság összehívása 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi álláshelyének betöltésére 
beérkezı pályázatok véleményezésére Bizottságot hívott össze. A Képviselı-testület felkérte a 
Bizottságot, hogy a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelıen járjon el és a pályázati feltételeknek megfelelı pályázatokat 
véleményével ellátva írásban terjessze a Képviselı-testület elé, valamint megbízta a polgármestert, 
hogy a Magyar Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületét, valamint a Magyar 
Orvosi Kamarát kérje fel a bizottság tagjának kijelölésére, és felkérte Lajosmizse Város Jegyzıjét, 
mint a pályázat elıkészítıjét, hogy a Bizottság munkájában vegyen részt, vagy a részvételre 
képviselıjét jelölje ki.  

A Bizottság január 28. napján tartja ülését, melyen véleményezi az intézményvezetıi álláshelyre 
beérkezett pályázatokat. A Magyar Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos 
Egyesülete, valamint a Magyar Orvosi Kamara felkérése a bizottság tagjainak kijelölésére 
megtörtént.  

167/2012. (X. 25.) ÖH. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı közszolgálati jogviszonyának megszőnése közös megegyezéssel 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kutasiné Nagy Katalin jegyzı közszolgálati 
jogviszonyának megszőnését az alábbiak szerint tudomásul vette: a jegyzı közszolgálati jogviszonya 
közös megegyezéssel történı megszőnésének idıpontja kérésének megfelelıen 2012. december 28. 
napja. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıt a munkavégzés alól 2012. november 01. napjával mentesítette, és 
felhatalmazta a polgármestert a jegyzı közszolgálati jogviszonya közös megegyezéssel történı 
megszüntetésérıl szóló megállapodás valamint a közszolgálati jogviszony közös megegyezéssel 
történı megszüntetéséhez szükséges valamennyi okirat elkészítésére, aláírására.   
 
A közszolgálati jogviszony közös megegyezéssel történı megszüntetésérıl szóló megállapodás 
elkészítése és aláírása 2012. október 31. napján megtörtént. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 2012. 
október 31. napján munkakörét átadta Muhariné Mayer Piroska aljegyzı részére.  

2012. november 14. 

168/2012. (XI. 14.) ÖH. 
A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító 
telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos 
projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse 
Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-
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2010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban jóváhagyta a bírálóbizottság javaslata alapján elkészült eljárást lezáró döntést 
és az eljárást lezáró döntés mellékletét képezı összegezést az ajánlatok elbírálásáról, és a közbeszerzés 
eredményének megállapítására az eljárást lezáró döntés szerint döntött, mely szerint a közbeszerzési 
eljárás nyertese HBF Hungaricum Kft (6000, Kecskemét, Vacsi köz 8/a.) 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert az eljárást lezáró döntés és az annak mellékletét 
képezı összegzés aláírására, az eredmény kihirdetésére és a 99/2012. (VII. 05.) határozatával már  
korábban elfogadott, az eljáráshoz tartozó ajánlati dokumentáció részét képezı szerzıdés-tervezet 
megkötésére. 
 
A szerzıdés a HBF Hungaricum Kft.-vel nem került megkötésre, mivel jogorvoslati eljárás 
indult a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan. Az új döntés-tervezet jelen testületi ülés 
napirendi pontjaként szerepel.  
 
2012. november 29.  

170/2012. (XI. 29.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye intézményvezetıi beosztására  
164/2012. (X. 25.) ÖH-val kiírt pályázati felhívás visszavonása 
 
A Képviselı-testület a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye intézményvezetıi beosztására 164/2012. (X. 25.) ÖH.-val kiírt pályázati felhívását 
visszavonta, egyúttal felkérte az aljegyzıt a jelenlegi pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási 
Intézet honlapjáról való töröltetésére, valamint arra, hogy a határozatban foglaltakról Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testületét tájékoztassa.  
 
A pályázati felhívás a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapjáról törlésre került, Felsılajos 
Község Önkormányzat Képviselı-testületének tájékoztatása megtörtént.  
 
176/2012. (XI. 29.) ÖH. 
„Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő pályázat önerejének 
megpályázása EU Önerı Alapból 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy az EU 
Önerı Alap felhasználására a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő pályázat 
esetében vissza nem térítendı önerı-támogatási formára nyújtson be pályázatot. 

A támogatási szerzıdés megkötését követıen lehetséges a pályázat benyújtása az EU Önerı 
Alapba, melyre várhatóan február második felében lesz lehetıség. 
 
183/2012. (XI. 29.) ÖH. 
Döntés a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszőntetésérıl 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás 2012. december 31. napjával történı megszüntetésérıl. Felkérte a polgármestert, a 
megszüntetésrıl szóló határozatot 2012. december 13. napjáig küldje meg a Kecskeméti Kistérségi 
Iroda részére. A Képviselı-testület elfogadta a vagyonmegosztási szerzıdés alapját képezı – jelen 
elıterjesztésben megfogalmazott – vagyonfelosztás elveit, mely szerzıdés-tervezetét a Kecskemét 
Kistérségi Iroda vezetıje készíti el.   
 
A megszüntetésrıl szóló határozat határidıre megküldésre került a Kecskeméti Kistérségi Iroda 
részére. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2012. december 31. napjával megszőnt, 
tekintettel arra, hogy a Társulásban résztvevı valamennyi település a megszüntetés mellett 
döntött. 
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2012. december 11. 
  
186/2012. (XII. 11.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási 
feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a 
határozat melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadta, és felhatalmazta 
a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. 
 
A módosított Társulási Megállapodás 2012. december 12. napján aláírásra került.  
 
 
187/2012. (XII. 11.) ÖH. 
Megállapodás a Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulásba a Fekete 
István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola feladat-ellátásával összefüggésben bevitt 
vagyon elszámolására 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta a határozat mellékletét képezı és 
a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola feladat-ellátásával összefüggésben 
Felsılajos Község által a Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulásba bevitt 
vagyonára, az intézményben foglalkoztatott technikai és egyéb dolgozók 2013. január 1. napjától 
történı továbbfoglalkoztatására, valamint az európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt 
kötelezettségek teljesítésének egymás közötti megosztására vonatkozó megállapodást, és felhatalmazta 
a polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a megállapodásban nem szabályozott kérdések 
rendezésére vonatkozó szerzıdés-tervezet elıkészítésére, és annak a Képviselı-testület elé 
terjesztésére.  

A határozatban foglaltaknak megfelelıen a megállapodás 2012. december 12. napján aláírásra 
került.  
 
189/2012. (XII. 11.) ÖH. 
A  köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı intézmény átadás-
átvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó  létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás 
jóváhagyása 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a köznevelési intézmények állami 
fenntartásba vételével összefüggı intézmény átadás-átvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám 
átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek 
megosztásáról szóló megállapodást jóváhagyta, azzal, hogy a megállapodás V. pontja kiegészül az 
alábbi bekezdéssel: „Átvevı nyilatkozik arról, hogy a Lajosmizse Város Önkormányzata saját 
tulajdonában lévı busz mőködtetési költségét- mellyel a külterületen élı gyermekek szállítása 
történik- megtéríti, külön megállapodás alapján a 2012/2013-as tanév végéig. A Képviselı-testület 
felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. 

A megállapodás a határozatban foglaltaknak megfelelıen aláírásra került, valamint Lajosmizse 
Város Önkormányzata részérıl a használati szerzıdés 2012. december 12. napján aláírásra 
került.  



 13

190/2012. (XII. 11.) ÖH. 
Döntés a Belsı Ellenırzési Társulás megszüntetésérıl 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött a Belsı Ellenırzési Társulás 2012. 
december 31. napjával történı megszüntetésérıl. Felkérte a polgármestert, hogy a megszüntetésrıl 
szóló határozatot 2012. december 15. napjáig küldje meg a Belsı Ellenırzési Társulás részére, 
valamint arra, hogy a Belsı Ellenırzési Társulás megszőnése esetén a pénzügyi elszámolást készítse 
elı és terjessze a társult önkormányzatok képviselı-testületei elé. 
 
A megszüntetésrıl szóló határozat 2012. december 15. napjáig megküldésre került a Belsı 
Ellenırzési Társulás részére. A pénzügyi elszámolás elıkészítése folyamatban van.  
 
2012. december 20.  
 
192/2012. (XII. 20.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata részére mezıgazdasági munkagép vásárlása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 8.190.738 Ft értékben 
MTZ-1025.2 típusú új mezıgazdasági erıgépet vásárol, az Auditker Kft-tıl. 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a gépvásárlással kapcsolatos szerzıdés 
megkötésére. 
 
A mezıgazdasági erıgép megrendelése megtörtént, a 8. 190. 738 Ft. vételárat megfizettük. 2013. 
január 22. napján elkészültek a mezıgazdasági erıgép mőszaki papírjai, amely alapján az 
önkormányzat megkötötte a kötelezı biztosítást. Jelenleg az erıgép forgalomba helyezése 
történik, várhatóan február elején állhat munkába.  
 
194/2012. (XII. 20.) ÖH. 
A víziközmővek tulajdonjogának térítésmentes átvétele  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyta az elıterjesztés 1. sz. 
mellékletében szereplı vagyonátháramlásról szóló megállapodást azzal, hogy a 2.2 pontban a 4.7 
pontra történı hivatkozás törlésre kerül, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
A vagyonátháramlásról szóló megállapodás 2012. december 21. napján aláírásra került.  
 
195/2012. (XII. 20.) ÖH. 
A víziközmővek üzemeltetése vagyonkezelési szerzıdés útján  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyta az elıterjesztés mellékletében 
szereplı bérleti-üzemeltetési szerzıdés megszüntetését, annak aláírására felhatalmazta a 
polgármestert. A határozat 2.) pontjában a Képviselı-testület jóváhagyta az elıterjesztés mellékletében 
szereplı vagyonkezelési szerzıdést a következı módosításokkal: 

• A szerzıdés 15. pontja egészüljön ki azzal, hogy a vagyon gyarapodása után is felül kell 
vizsgálni a vagyonkezelési díjat. 

• A szerzıdés 47. pont 1. bekezdésébıl kerüljön kivételre az alábbi szövegrész: „Ha a jelen 
szerzıdésben foglaltakat bármelyik fél szándékosan megsérti.” 

• A vagyonkezelési szerzıdésbe kerüljön bele a következı szövegrész: „A vagyonkezelésbe 
adott vagyontárgyak esetében értékcsökkenést meghaladóan végzett, azok értékét növelı 
felújítás, beruházás továbbá az üzemeltetési költségek körébe nem tartozó állagvédelemmel 
összefüggı tevékenység általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége a vagyonkezelıt 
terheli.” 

A Képviselı-testület felhatalmazta Basky András polgármestert a vagyonkezelési szerzıdés aláírására. 
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A bérleti-üzemeltetési szerzıdés megszüntetésére vonatkozó dokumentum, valamint a 
vagyonkezelési szerzıdés a határozatban foglaltaknak megfelelıen 2012. december 21. napján 
aláírásra került. 
  
196/2012. (XII. 20.) ÖH. 
Vagyonkezelési jog alapítása  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
vagyonkezelésbe adási jog alapításáról szóló szerzıdést a BÁCSVÍZ Zrt.-vel megköti, a szerzıdés 
elıkészítésére és annak Képviselı-testület elı terjesztésére felkérte a polgármestert.  
 
A szerzıdés elıkészítése folyamatban van.  
 
199/2012. (XII. 20.) ÖH. 
„Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 
irányuló közszolgáltatási szerzıdés” tárgyú közbeszerzés lezárása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyta az elıterjesztés 2. 
számú mellékletét képezı, a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján elkészült 
határozatot és a közbeszerzés eredményének megállapítására a határozat szerint döntött, és 
egyúttal felhatalmazta a polgármestert az eredmény kihirdetésére. 

Az eredmény kihirdetése megtörtént.  
 
200/2012. (XII. 20.) ÖH. 
Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 
irányuló közszolgáltatási szerzıdés elfogadása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyta az elıterjesztés 3. számú 
mellékletét képezı, a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 65. § (2) bekezdésében 
foglaltakra hivatkozással módosított szerzıdés-tervezetet, és felhatalmazta a polgármestert a szerzıdés 
megkötésére. 

A szerzıdés 2012. december 28. napján aláírásra került.  
 
201/2012. (XII. 20.) ÖH. 
Egészségház energetikai pályázatához szükséges gázterv elkészítıjének kiválasztása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a KEOP-5.5.0/B azonosító számú, 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázat 
benyújtásához szükséges gázterv elkészítésével megbízta a Solartis Kft-t. A Képviselı-testület 
felhatalmazta a polgármestert, hogy az Egészségház energetikai korszerősítésére benyújtandó pályázat 
gáztervének elkészítésére kiválasztott céggel megkösse a megbízási szerzıdést.  

A megbízási szerzıdés aláírása 2012. december 27. napján megtörtént.  

202/2012. (XII. 20.) ÖH. 
Egészségház energetikai pályázatához szükséges mőszaki dokumentáció elkészítıjének 
kiválasztása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy az 
Egészségház épületenergetikai korszerősítésére benyújtandó pályázathoz szükséges mőszaki 
dokumentációjának elkészítésére kérjen be 3 árajánlatot, majd a legkedvezıbb ajánlattevıvel kösse 
meg a megbízási szerzıdést. A Képviselı-testület határozatában kitételként szabta meg, hogy a 
mőszaki dokumentáció maximális költsége nem haladhatja meg a 180.000 + ÁFA összeget. 
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A 3 árajánlat bekérése megtörtént. A legkedvezıbb ajánlattevı – akivel a megbízási szerzıdés 
2012. december 22. napján megkötésre került – a Farkas Építésziroda Kft. a mőszaki 
dokumentációt 180. 000 Ft. + Áfa összegben vállalta. 

 
203/2012. (XII. 20.) ÖH. 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda energetikai pályázatához szükséges döntések 
meghozatala 
  

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
Meserét Lajosmizse Napközi Otthonos Óvoda épületenergetikai fejlesztésével kapcsolatos pályázat 
megírásához kérjen be 3 árajánlatot, majd a legkedvezıbb ajánlattevıvel kösse meg a megbízási 
szerzıdést, és arra, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. A Képviselı-
testület határozatában kitételként szabta meg, hogy a pályázatírás maximális költsége nem haladhatja 
meg a 600.000 + ÁFA összeget. 

A három árajánlat bekérése megtörtént. Egy érvényes ajánlat érkezett be a megadott 
összeghatáron belül (600.000 Ft+Áfa). A megbízási szerzıdés megkötése folyamatban van.  

204/2012. (XII. 20.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti részletes 
vagyonelszámolásról szóló megállapodás módosítása 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta a határozat mellékletét képezı a 
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola vagyonmegosztására vonatkozó 
megállapodás módosítását, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. 

A határozatban foglaltaknak megfelelıen a megállapodás 2012. december 21. napján aláírásra 
került.  
 
205/2012. (XII. 20.) ÖH. 
Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. (volt Pártház) állami tulajdonrészének megszerzése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyta Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. 
sz. alatti ingatlan (volt Pártház), állami tulajdonrészének adásvételi szerzıdését, melynek kifizetéséhez 
szükséges 3.000.000.- Ft-ot és az Áfa összegét, mely 810.000.- Ft a beruházási kiadások címen a 2012. 
évi költségvetés fedezi, az alábbi módosításokkal: 

• A szerzıdés-tervezet 7. pontjában szereplı alábbi szövegrész helyébe „1/1 tulajdoni arányban 
adásvétel jogcímén, minden további megkérdezése és/vagy hozzájárulása nélkül bejegyzésre 
kerüljön.” a következı szövegrész kerül: „ a vétel tárgyát képezı 1) pontban leírt ingatlan 
46/417 tulajdoni hányadra adásvétel jogcímén, minden további megkérdezése és/vagy 
hozzájárulása nélkül bejegyzésre kerüljön.” 

• A szerzıdés-tervezet 18. pontjában szereplı alábbi szövegrész helyébe: „dr. Papp Sándor 
ügyvédet (Székhely:5000 Szolnok, Kossuth u. 3. fszt.6. ” a következı szövegrész kerül: „ dr. 
Papp Ügyvédi Iroda (5000, Szolnok, Kossuth u. 3. fsz 6.) képviseletében dr. Papp Sándor 
ügyvédet (pecsétszám: 126.” 

• A szerzıdés-tervezet 18. pontjában szereplı alábbi szövegrész helyébe: „Kezelı kezelıi” a 
következı szövegrész kerül: „Vagyonkezelı vagyonkezelıi.” 

A Képviselı-testület felhatalmazta Basky András polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására. 
 
A szerzıdés aláírása 2012. december 21. napján megtörtént. A határozatban szereplı 3.810.000 
Ft. átutalása megtörtént.  
 
206/2012. (XII. 20.) ÖH. 
Pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása 
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Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízta a polgármestert, hogy a soros 
Képviselı-testületi ülésre készítse elı a pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali 
ellátásának biztosítása érdekében Fıplébániai Karitász Alapítvánnyal kötendı ellátási szerzıdés 
tervezetét, és azt terjessze a Képviselı-testület elé. 

A Fıplébániai Karitász Alapítvánnyal kötendı ellátási szerzıdés tervezet jelen ülés napirendi 
pontjaként szerepel.  

Határozat-tervezet 
 
 ………/2013. (…..) ÖH. 
A 2012. július 01-tıl 2012. december 31-ig tartó idıszakban 
a Képviselı-testület által meghozott és 2012. december 31-ig  
lejárt határidej ő határozatainak végrehajtásáról szóló 
jelentés elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az aljegyzı jelentését - a 2012. 
július 01-tıl 2012. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 
2012. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról - elfogadja. 

 
Határidı: 2013. január 31.  
Felelıs: Képviselı-testület 

 
Lajosmizse, 2013. január 23. 
 
 
         Muhariné Mayer Piroska s.k. 
               aljegyzı 
 


