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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. február 17-i ülésére 
 
 
Tárgy: A 2016. július 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 

meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
 
Ikt. sz.: LMKOH/169/2/2017. 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 13. § 
(2) bekezdése és 26. § (5) bekezdése értelmében, fenti tárgykörben jelentést kell készíteni. A 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról - az SZMSZ 2017. február 9-ig hatályos állapota 
szerint - a jegyző évente két alkalommal köteles beszámolni a testületnek. Erre tekintettel 
készítettem el jelen előterjesztést.  
Tájékoztatásul jelzem a Képviselő-testület felé, hogy a 2017. januári ülésen elfogadott 
SZMSZ módosításnak megfelelően a legközelebbi beszámolót majd 2018-ban terjesztem 
Önök elé, mely a 2017. január 01-től 2017. december 31-ig tartó időszakot fogja érinteni.  
 
Ezen jelentés elkészítése során figyelembe vettem a tárgyban megjelölt időszakban meghozott 
és lejárt határidejű határozatok kivonatait. 
A képviselő-testület határozatainak továbbítása a végrehajtásért felelős - előterjesztést készítő 
- ügyintéző részére minden esetben megtörtént a Képviselő-testületi ülés időpontját követő 5 
munkanapon belül. 
 
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testület tagjait: 
 
2016. július 
 
106/2016. (VII.18.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a TOP-2.1.2-15 azonosító 
számú, „Zöld város kialakítás” című 
pályázati felhívásra 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
TOP-2.1.2-15 azonosító számú, „Zöld város kialakítása” című pályázati kiírásra 
bruttó 860.000.000.- forint támogatási összegre az előterjesztés 1. mellékletében 
foglalt tervezett műszaki tartalomra.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat 
előkészítésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és a 
dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a 
Támogatói Okirat/Támogatási Szerződés megkötésére és a pályázat 
megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok 
előkészítésére és aláírására. 
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3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz 
létre a támogatási kérelem benyújtása és megvalósítása érdekében a Bács-
Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel és felhatalmazza a 
polgármestert a pályázathoz szükséges, az előterjesztés 4. mellékletét képző 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 
 

A pályázat a 860 millió Ft-os támogatási igényre  a meghatározott műszaki tartalommal 
2016. július 22-én benyújtásra került.  A pályázat elbírálása folyamatban van. A pályázathoz 
kapcsolódó Integrált Településfejlesztési Statisztika elkészítésére 2016. augusztus 31. napján 
megkötésre került a vállalkozási szerződés. (Ügyintéző: Horváth Sándor  ügyiratszám: 
LMKOH/697/23/2016.) 

 
 

107/2016. (VII.18.) ÖH. 
Felhatalmazás a Piac területén lévő, 1588/2 hrsz-ú 
ingatlan megvásárlásának előkészítő munkálataival kapcsolatosan 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert és Sápi Tibor alpolgármestert, hogy a 1588/2 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosával vegyék fel a kapcsolatot és kezdjék meg a tárgyalásokat az 
ingatlan megvásárlással, vagy az ingatlan további hasznosításával 
kapcsolatosan. 

 
Az előzetes egyeztetések már megtörténtek, de majd a pályázat eredményétől függően 
folytatódnak tovább a tárgyalások. A tulajdonos nem zárkózott el az értékesítés tényétől, 
azonban a részleteket a pályázati lehetőségek pontos ismeretében tudjuk kidolgozni. 
(Ügyintéző: Horváth Sándor  ügyiratszám: LMKOH/697/23/2016.) 

 
2016. augusztus 

 
110/2016. (VIII.17.) ÖH. 
Önkormányzati fejlesztések támogatásával kapcsolatos pályázat benyújtása 

 
 Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása című pályázati kiírásra 2016. évben az alábbi célterületekre pályázatot 
nyújt be: 

 Pályázati cél Fejlesztés megnevezése Bekerülési 
költség 
(ezer ft) 

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

útburkolat felújítása 2.733 m hosszban, 
12. 993 m2 felületen az alábbi utcákban: 
- Petőfi u. (Jókai – Mizsei u. között) 
- Damjanich u. (Penny üzlet – Bajcsy u. között) 
- Ságvári u. (Május 1. – Kölcsey u. között) 
- Telepi u. (felújítatlan szakaszok) 

133.073 
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- Deák F. u. (Kossuth – Bajcsy u. között) 
- Béke u. eleje Dózsa Gy. út felöl 
- Bajcsy u. (Hunyadi – Batthyány u. között) 
- Kossuth u. (Telepi – Juhász Gy. u. között) 
- Görgey u. (Dózsa Gy. – Petőfi u. között) 
- Bajza u. (Dózsa Gy. – Bajcsy-Zs. u. között) 
- Bethlen Gábor u. 

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

járda burkolat felújítás 1.503 m hosszban, 3.006 m2 
felületen az alábbi szakaszokon: 

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

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

Mizsei út: Egészségház - Társasházak közötti szakasz 

44.008 

5. 

belterületi vízrendezési és 
csapadékelvezetési 
rendszer kiépítése, 
felújítása 

belvízelvezető árkok burkolása, új átemelő építése az 
alábbi utcákban: 

- Juhász Gy. u. 
- Orgona u. 

22.919 

Összesen 200.000 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére és az 
ehhez kapcsolódó aláírások megtételére, valamint a pályázat benyújtására, 
nyertesség esetén a támogatási szerződés megkötésére és a megvalósításhoz 
kapcsolódó nyilatkozatok, szerződések aláírására. 

 

A pályázat a határozatban meghatározott műszaki tartalommal benyújtásra került 2016. 
augusztus 31. napján, majd ezt követően tájékoztatást kaptunk arról, hogy a pályázat 
támogatásban  részesült, a támogatói okiratot 2016. novemberében átvette az önkormányzat. 
A 200 millió Ft támogatás az önkormányzat számlájára megérkezett. 2017. januárban a 
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának előkészítése és a 
tervek beszerzése megkezdődött.  
(Ügyintéző: Horváth Sándor  ügyiratszám: LMKOH/3244/8/2016.) 

 
111/2016. (VIII.17.) ÖH. 
A Lajosmizse Fejlődéséért Egyesület névhasználatával kapcsolatos döntések 
meghozatala 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Lajosmizse Fejlődéséért Egyesület nevében a „Lajosmizse” név használatához 
határozatlan időre hozzájárul.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 21. § (3)-(4) 
bekezdései, valamint a jelen határozat szerinti névhasználati hozzájárulás 
aláírására, és a névhasználati hozzájárulás megadásához szükséges további 
intézkedések megtételére. 
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2016.05.30. napon összehívásra került a Lajosmizse Fejlődéséért Egyesület alaküló 
közgyűlése. Megalakult a CLLD Helyi Közössége. Vezető tisztségviselők, FB tagok 
megválasztására került sor, az Alapszabály-tervezetet a KGY elfogadta. Szükséges mellékletek 
az egyesület bejegyzése végett benyújtásra kerültek a  Kecskeméti Törvényszék felé, a 
Törvényszék PK.60.102/2016/2 2016. június 13. napon hiánypótló végzést bocsátott ki, 
névhasználati hozzájárulást kért az  illetékes Törvényszék. Névhasználati hozzájárulást a 
Képviselő-testület tárgyalta és 2016.08.17. napi rendes ülésén megadta. Ezt követően a 
hiánypótlásnak 2016.08.23. napon eleget tettünk, az Egyesület bejegyzésre került jogerősen és 
átvezetésre a Civil Szervezetek Nyilvántartásába, amely jelenleg is működik. 
(Ügyintéző: dr. Tóth Andrea és dr. Kmetovics András ügyiratszám: LMKOH/ 3518/6/2016.) 

 
2016. szeptember 

 
114/2016. (IX.22.) ÖH. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak 
megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók 
számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás 
összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat által nyújtott támogatás egy főre eső havi maximális összege az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma hivatalos lapjában a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer intézményi támogatására 2016. évre közzétett egy főre 
eső havi összege, azaz 5.000 Ft/fő/hó. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 
rendszerben rögzíti.  

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

6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot 
legkésőbb 2016. október 3. napjáig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére. 
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A csatlakozási nyilatkozat megküldésre került 2016. szeptember 30-án, a pályázatok kiírásra 
kerültek 2016. október 4-én. A beérkezett pályázatok elbírálásáról 2016. decemberben döntött 
az Önkormányzati Bizottság. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám: 
LMKOH/424/5/2016.) 
 
 
115/2016. (IX.22.) ÖH. 
A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem hagyja jóvá az előterjesztés 
mellékletét képező –ágazatonként külön dokumentumba foglalt - a 2017-2031. évre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terveket. 
 
A határozat kivonat megküldésre került 2016. szeptember 23-án a Bácsvíz Zrt. részére, 
valamint az ügyirat is tartalmaz egy példányt a határozatból.  
(Ügyintéző: Szilágyi Ödön  ügyiratszám: LMKOH/648/13/2016..) 

 
 

116/2016. (IX.22.) ÖH. 
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évi beszámolójának elfogadása 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót 
elfogadja. 
 

A határozat kivonat az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület részére 2016. szeptember 
29. napján megküldésre került. (Ügyintéző: Horváth Sándor  ügyiratszám: 
LMKOH/440/43/2016.) 

 
 
118/2016. (IX.22.) ÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelme ingatlan használatra 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 16. pontja, és 
13. § (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
20. § -a alapján - hozzájárul a tulajdonában lévő 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky 
utca 49. szám alatti Cédula-ház ingyenes használatához a Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata részére a Magyar Pünkösdi Egyház közreműködésével 
Hitéleti program megtartásához. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, azzal a kikötéssel járul 
hozzá a 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti Cédula-ház ingyenes 
használatához Hitéleti program megtartása céljából, hogy Lajosmizse Város Roma 
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Nemzetiségi Önkormányzata és a Magyar Pünkösdi Egyház között megkötésre kerülő 
kétoldalú együttműködési megállapodásban az alábbi kötelezettségvállalások 
szerepeljenek a felek között kötelező érvénnyel: 

 
- A Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Cédula-ház épületét 

és a hozzá tartozó ingóságokat térítésmentesen heti egy alkalomra, 2016. 
október 08-tól határozatlan időre szombati napokon, 15:00- 18:00 közötti 
időben rendelkezésre bocsátja vallásgyakorlás céljából a Magyar Pünkösdi 
Egyház részére, kivéve a Cédula-ház pályázati úton történő felújításának idején 
(tervek szerint 2017. év második és harmadik negyedéve). 

- A Cédula-ház épületét és a hozzá tartozó ingóságok állagát megóvja. 
- Az épületet és a hozzá tartozó ingóságokat rendeltetésszerűen használja. 
- A vallási tiszteletadási szertartás befejezését követően az épületet kitakarítja és 

annak környezetét rendbe rakja – különös tekintettel az eldobott szemét 
összeszedésére. 

- A vallási tiszteletadási szertartás előtt és után biztosítja a Cédula-ház 
környékén élők nyugalmát. 

  
 A határozat alapján a kétoldalú megállapodás megkötése megtörtént 2016. október 8-án és a 

Hitéleti program lebonyolítása megkezdődött. (Ügyintéző: Dodonka Csaba  ügyiratszám: 
LMKOH/5628/3/2016.) 
           
119/2016. (IX.22.) ÖH. 
Hozzájárulás az EFOP-3.3.2-16 azonosító számú pályázati felhívásra pályázat 
benyújtására 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára pályázatot nyújtson be a 
„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című, EFOP-3.3.2.-16 
azonosító számú pályázati kiírásra. 

 
 
120/2016. (IX.22.) ÖH. 
Az EFOP-3.3.2-16 kódszámú Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 
pályázat benyújtásához kapcsolódó döntés 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatójának figyelmét, hogy az EFOP-
3.3.2-16 kódszámú pályázat nyertessége esetén annak megvalósítása a fenntartási 
időszak alatt sem az Önkormányzat, sem az intézmény vonatkozásában nem járhat 
többletkiadással. 
 

A határozatok megküldése az Intézmény részére 2016. szeptember 28-án megtörtént, az 
intézmény a pályázatot határidőben benyújtotta, jelenleg elbírálás alatt van. 
(Ügyintéző: Horváth Sándor  ügyiratszám: LMKOH/1354/11/2016.) 
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2016. október 
 
124/2016. (X.20.) ÖH. 
Bognár Marianna 
támogatása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Bognár Marianna részére 150.000 Ft-ot nyújt az pedagógus továbbképzése 
támogatására. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt 
támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont 
kiadásai című táblázat 1.6.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Bognár Mariannával kösse meg a támogatási szerzősét.  
 

A támogatási szerződés megkötése 2016. október 26-án megtörtént Bognár Mariannal, a 
határozat kivonatból egy példányt kapott a Pénzügyi Iroda és kapott  az ügyfél is. a 
támogatott a kapott támogatás összegével 2016. december 31-ig elszámolt. 
(Ügyintéző: Őze Angéla  ügyiratszám: LMKOH/243/44/2016.) 

 
125/2016. (X.20.) ÖH. 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági  
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse város közrend- és 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
2016. november 9-én a határozat kivonat megküldésre került a Lajosmizsei rendőrőrs 
parancsnokának és a Kecskeméti Rendőrkapitányság részére. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet  
ügyiratszám: LMKOH/411/4/2016.) 
  
126/2016. (X.20.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás Melis József részére 
önkormányzati ingatlanokat érintő öntözőrendszer kiépítéséhez 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt szabályozás miatt telki 
szolgalmi jog alapításához - a  0406 hrsz kivett út, 0402 hrsz kivett közút, 0372/1 hrsz 
kivett út és 0410 hrsz kivett út megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
vonatkozásában - nem tud hozzájárulni, ugyanakkor tulajdonosi hozzájárulást ad 
ahhoz, hogy a Melis József által kiépítendő öntözőrendszer vezetékei a 0406 hrsz 
kivett út, 0402 hrsz kivett közút, 0372/1 hrsz kivett út és 0410 hrsz kivett út 
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megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlanok alatt keresztirányban 1 méter 
mélyen elhelyezésre kerüljenek.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja Melis József 
figyelmét, hogy az öntözőrendszer vezetékei kiépítésével kapcsolatos útfelbontásból 
eredő valamennyi helyreállítási munka és költség a kérelmezőt terheli.  
 

A határozat kivonatot 2016. október 21-én a kérelmező személyesen vette át, valamint az 
ügyirat is tartalmaz egy példányt a határozatból.  
(Ügyintéző: Szilágyi Ödön  ügyiratszám: LMKOH/3176/3/2016.) 

 
 

127/2016. (X.20.) ÖH. 
Szülői petíció a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 
férőhelyének bővítésére   

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődei férőhely 
bővítése tárgyában az alábbiak szerint dönt: 
a) Felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg az előterjesztésben feltárt 

lehetőségeket a szerint, hogy rövid időn belül milyen formában tudná ellátni, 
illetve segíteni az Önkormányzat a bölcsődés korú gyermekek elhelyezését. 

b) Vizsgálja meg a polgármester, hogy hosszú távon az előterjesztésben 
meghatározott feladat ellátás alternatíváit (mini bölcsőde, családi bölcsőde, 
munkahelyi bölcsőde) hogyan tudja megvalósítani, figyelemmel a pályázati 
lehetőségekre. Az előterjesztés során dolgozza ki az egyes feladat ellátási 
alternatívákhoz tartozó költségvonzatot is úgy, hogy az a bekerülési költségen 
túl tartalmazza a későbbi várható működtetési, fenntartási költségeket is.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a döntésről a petíciót benyújtókat értesítse. 
 

A döntésről a petíciót benyújtók értesítése megtörtént azzal, hogy a petíciót benyújtók 
a petíciót aláírókat értesítsék az önkormányzat döntéséről. 

A Mathiász utcai épület alaprajza telefonos egyeztetést követően megküldésre került  
dr. Ónodiné Nyisztor Enikő, a Bács-Kiskun Megyei kormányhivatal munkatársa részére.  

A Hírlap 2016. decemberi számában hirdetmény került közzétételre, várva azok 
jelentkezését, akik saját otthonukban vállalnák bölcsődés korú gyermekek nappali ellátását. 
Az előterjesztés elkészítésének időpontjáig senki nem jelezte, hogy ellátna ilyen feladatot saját 
otthonában.   

Intézmény-egység vezető asszony tájékoztatása alapján jelentős számú lesz a bölcsődét 
szeptemberig  elhagyó gyermekek száma, ezért annak felmérésére, hogy szükséges-e újabb 
bölcsődei férőhely kialakítás a városban, 2017. február 13-14 között csoportos beiratkozásra 
nyújt lehetőséget a bölcsőde. 

A Mathiász utcai épület megtekintésére a Kormányhivatal munkatársával 2017. január 
17-én sor került, az előzetes szakhatósági engedélyek beszerzése folyamatban van. A 
költségvetés előkészítése során az „új bölcsőde” előírás szerinti előtervezése megtörtént. Az 
előzetes szakhatósági vélemények  függvényében  kerül kalkulálásra az ingatlan felújítási 
költsége.  
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta  ügyiratszám: LMKOH/6072/6/2016.) 
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132/2016. (X.20.) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  
igazgatási szünet elrendelése 

      Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkarendjében 2016. december 27-
30. (kedd – szerda-csütörtök - péntek) napokra, azaz 4 munkanapra igazgatási 
szünetet rendel el. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalban az 1) pontban elrendelt igazgatási szünet kapcsán – 
a zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges 
munkaszervezési intézkedések megtételére. 

3)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, 
hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a társhatóságokat 
előzetesen tájékoztassa. 

 
Az igazgatási szünetről 55 társszerv értesítése e-mail –en keresztül megtörtént. A jegyzői 
munkaszervezés keretében egyeztetésre került, hogy mely napokon, melyik kollegák 
dolgoznak.  A döntést követően novembertől csütörtökönként a piaci hangosbemondón 
keresztül is értesítve lett a lakosság, valamint a helyi újság utolsó számában is tájékoztatást 
adtunk az igazgatási szünetről. A hirdetmény 2016. december 13-án a honlapra is 
felhelyezésre került, valamint a hivatal bejáratánál is kifüggesztettük tájékoztatás céljából. 
(Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska  ügyiratszám: LMKOH/6295/2/2016.) 
 
133/2016. (X.20.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás szilárdburkolatú  
út építéséhez 

Határozat 
 

1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0307 és 0287 hrsz-ú földutak 
szilárd burkolattal történő ellátásához, mint tulajdonos hozzájárulását megadja és hozzájárul a 
VP2-4.1.4-16 jogcímkódú pályázat benyújtásához. 
A szilárdburkolatú út megépítésének minden költségét (tervezés, engedélyeztetés, pályázat 
készítés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés, a szükséges önerő biztosítása, földmérői földhivatali 
költségek, területszerzés költségei, stb.) a kérelmezőnek kell vállalnia.  
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata az elkészült szilárdburkolatú utat a fenntartási időszak 
letelte után 2025. január 01. napjával térítésmentesen tulajdonba veszi.  
Az út karbantartására, melynek költsége az építtetőt terheli, az Önkormányzat az építtetővel 
még a beruházás megkezdése előtt, az út forgalomba helyezésétől a kötelező fenntartási 
időszak végéig (2024. december 31-ig) külön megállapodást köt, melynek aláírására a 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy 0307 és 
0287 hrsz-ú közutak az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartoznak és ezen 
ingatlanokon elkészült szilárdburkolatú utat a támogatást igénylő a kötelező fenntartási 
időszak végéig 2024. december 31-ig, minden feltétel nélkül bármikor rendeltetésszerűen 
használhatja.   
A határozat kivonat megküldése a kérelmező részére 2016. október 27-én megtörtént, 
valamint az ügyirat is tartalmaz egy példányt a határozatból.  
(Ügyintéző: Szilágyi Ödön  ügyiratszám: LMKOH/6231/2/2016.) 
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134/2016. (X.20.) ÖH. 
Nyilatkozat a 0307 és 0287 hrsz-ú  
földutak vonatkozásában 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg hatályban lévő  nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 6. § (1) bekezdése alapján a 0307 és 0287 hrsz-ú 
földutak vonatkozásában nem tudja biztosítani a kérelmező részére a „2024. december 31-ig 
szóló bérleti, vagyonkezelési, egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot 
biztosító szerződést”  

 
A határozat kivonat megküldése a kérelmező részére 2016. október 27-én megtörtént, 
valamint az ügyirat is tartalmaz egy példányt a határozatból.  
(Ügyintéző: Szilágyi Ödön  ügyiratszám: LMKOH/6231/2/2016.) 

 
137/2016. (X.20.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő 700/2 hrsz-ú ingatlanon épülő 
városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei építésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Határozat 

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

veszi az előterjesztés 1. és 2. mellékletét képező megállapodások megkötését.  
 

A Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület 2016. október 5. napján küldött 
megkeresésében kezdeményezte a határozat meghozatalának alapjául szolgáló előterjesztés 1. 
és 2. mellékletét képező megállapodások megkötését.  A szervezet tájékoztatása alapján a 
tárgyi megállapodások megkötése hiánypótlás teljesítése érdekében volt szükséges a pályázat 
pozitív elbírálása érdekében. A hiánypótlás benyújtásának határideje 2016. október 15. napja 
volt, melyre tekintettel a megállapodások aláírásra kerültek. Erről tájékoztatta a 
Polgármester Úr a Képviselő-testületet.  
 (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea  ügyiratszám: LMKOH/470/41/2016.) 
 
2016. november 
 
 
138/2016. (XI.24.) ÖH. 
Hótoló lap beszerzésére 
felhatalmazás 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert, hogy a hótoló lap beszerzésével kapcsolatos valamennyi 
intézkedést megtegyen.  

A hótoló kap beszerzése 2016. december 6-án megtörtént, a legkedvezöbb ajánlat 300.000.- 
Ft +áfa azaz 381.000.- Ft volt. (Ügyintéző: Őze Angéla  ügyiratszám: LMKOH/243/47/2016.) 
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139/2016. (XI.24.) ÖH. 
Lakásfelújítás, lakáskarbantartás elvégzésre felhatalmazás 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Basky András polgármestert, hogy a lakásfelújítás, lakáskarbantartás 
elvégzésével kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegyen 495.000 forint 
összeghatárig. 

2) A határozat 1) pontjában foglalt lakásfelújítás lakáskarbantartás 
fedezete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi 
költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklet „Nem 
intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása” táblázat 
20. sora „Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”  terhére biztosítja 

 
A Lajosmizse, Dózsa Gy. 155. szám alatti önkormányzati ingatlan 2. számú megüresedett 
lakásának felújítása 2016. december 15-re elkészült. Az elektromos hálózattal és a 
vízellátással kapcsolatos munkák szakkivitelezők bevonásával kerültek elvégzésre. Az egyéb 
kőműves és festési munkáknál az anyagok kerültek megvételre és a munkálatokat a 
közmunkások végezték el. Összesen így a felújítás teljes költsége 455.198.- Ft volt. 
(Ügyintéző: Őze Angéla  ügyiratszám: LMKOH/243/47/2016.) 

 
140/2016. (XI.24.) ÖH. 
Sport célú együttműködési megállapodás kötése 
a Fekete István Általános Iskolai Sportegyesülettel 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét 
képező sportszakmai stratégiai együttműködési megállapodást köt a Fekete István 
Általános Iskolai Sportegyesülettel, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 
2016.november 24-én aláírásra került a Fekete István Általános Iskolai Sportegyesülettel a 
sportszakmai stratégiai együttműködési megállapodás. (Ügyintéző: Horváth Sándor  
ügyiratszám: LMKOH/6957/2/2016.) 

 
142/2016. (XI.24.) ÖH. 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola működtetésének átadása 
 

 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert, hogy a Lajosmizse Város Önkormányzata által működtetett 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolaműködtetésbe adásával 
összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló 
megállapodást aláírja.  
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert, hogy az 1.) ponthoz kapcsolódó kiosztott vagyonkezelési 
szerződést aláírja.    

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódóan valamennyi 
megállapodást megkössön, különös tekintettel az alábbiakra:  
 - Osztott használatú ingatlanokra költségviselésére vonatkozó megállapodás 
 („E” épület Volt Kollégium, „D” épület, Sportcsarnok).   
 - Át nem adott ingatlan használatára vonatozó megállapodás (Volt Pártház Dózsa 
György út 82.). 
 - Megállapodás az étkeztetés biztosítására. 
 - Átadott foglalkoztatottak kötelező illetményelemen felüli bérére és egyéb 

juttatásaira vonatkozó megállapodás. 
 - Az önkormányzati, helyi közösségi és kulturális, valamint sport rendezvények 

lebonyolítása céljából igénybevételére vonatkozó külön megállapodás. 
 - A Tankerületi Központ rendezvényeihez szükséges épületrészek/helyiségek 

biztosításáról szóló megállapodás. 
 

Az 1) pont szerinti megállapodás és a 2) pont szerinti vagyonkezelési szerződés aláírása 2016. 
december 13-án megtörtént.  A 3) pont szerinti megállapodások megkötése folyamatban van.  
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta   ügyiratszám: LMKOH/6399/7/2016.) 
 
 
143/2016. (XI.24.) ÖH. 
Szándéknyilatkozat a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társuláshoz való csatlakozásról 

  
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát a Duna-

Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való 
csatlakozásról. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a csatlakozás feltételeire vonatkozó tárgyalások lefolytatására, a 
szándéknyilatkozat aláírására és megküldésére. 
 

A szándéknyilatkozatról a határozat 2016. november 29-én megküldésre került a Kecskemét 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester úr 
részére. A tárgyalások még egyenlőre nem kezdődtek meg. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi 
Tünde  ügyiratszám: LMKOH/28/35/2016.) 

 
144/2016. (XI.24.) ÖH. 
Helyi és országos közutak  
tulajdonjogának rendezése 
 

Határozat 
 

1./Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a helyi 
és országos közutak tulajdonjogának rendezése az alábbiak szerint megvalósuljon. 
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a) Telekalakítás nélkül teljes területtel az Önkormányzat tulajdonába kerülnek az alábbi 
ingatlanok: 

Lajosmizse 0394/108 hrsz., 0399/31 hrsz., 0401/61 hrsz., 1629 hrsz., 23 hrsz. és 1895 hrsz. 
     b) Telekalakítás követően, a változás utáni állapot szerint az Önkormányzat tulajdonába 
kerülnek az alábbi ingatlanok: 
Lajosmizse 0395/71 hrsz., 0395/74 hrsz., 2062/1 hrsz. és 2062/3 hrsz.  

c) Telekalakítás nélkül teljes területtel a Magyar Állam tulajdonába, a KKK 
vagyonkezelésébe   kerülnek az alábbi ingatlanok: 

Lajosmizse 0788 hrsz. és 0833 hrsz. 
d) Telekalakítás követően, a változás utáni állapot szerint a Magyar Állam tulajdonába 
kerül a lajosmizsei 2504/2 hrsz.-ú ingatlan. 

2./  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, felhatalmazza a Basky András 
polgármestert a vagyonátadással, illetve vagyonátvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok 
megtételére, szerződések, megállapodások és telekalakítási  vázrajzok aláírására.  

3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a 
tulajdonjog rendezéshez kapcsolódó telekalakítási, ingatlan-nyilvántartási és szükség szerinti 
hatósági átminősítéssel járó költségeket, melyek nagysága kb. 350 ezer forint, vállalja. A 
költségek fedezete a 2017. évi önkormányzati költségvetés tárgyalásánál betervezésre kerül 

 
A határozat kivonat 2016. december 1-én megküldésre került a Közlekedési Fejlesztési 
Koordinációs Központ részére, melynek alapján a vagyonátadással illetve a vagyonátvétellel 
kapcsolatos dokumentumok előkészítése megkezdődött, valamint az ügyirat is tartalmaz egy 
példányt a határozatból. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön   ügyiratszám: LMKOH/587/11/2016..) 

 
 

145/2016. (XI.24.) ÖH. 
A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó  
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletét képező –ágazatonként külön dokumentumba foglalt - a 2017-2031. évre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terveket a kiosztott anyaggal kiegészítve.  
 
A határozat kivonat 2016. november 25-én megküldésre került a Bácsvíz Zrt részére, valamint 
az ügyirat is tartalmaz egy példányt a határozatból. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön  ügyiratszám: 
LMKOH/648/../2016.) 

 
148/2016. (XI.24.) ÖH. 
Hozzájárulás adása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírás 
vonatkozásában a pályázat benyújtásához szükséges szakmai munka elindításához 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 azonosító számú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának  és 
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- 
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és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírás vonatkozásában a szakmai munka 
elindításához. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat során a Vásár tér 
körüli meglévő szilárd burkolatú útszakasz fejlesztését támogatja. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szükséges tevékenységek esetében kérjen be három árajánlatot, 
és a legkedvezőbb árajánlatot adóval kösse meg a szerződéseket. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázattal kapcsolatos 
2016. évben felmerülő önkormányzati önrész összegét – 370.000 - forint - a 2016. évi 
költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse 
Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai táblázatának 1.6.1 általános tartalék sora 
terhére biztosítja. 

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, 
a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére. 

6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a 
soros testületi ülésre a pályázat benyújtásával kapcsolatos anyagot terjessze elő. 
 

Az előkészítő munkálatok 2016. november 25-én elkezdődtek, majd a 2016. december 15-i 
testületi ülésen döntöttek a pályázat benyújtásáról. A 2017. januári ülésre ismét előterjesztés 
készült a pályázattal kapcsolatban, mert a decemberi testületi ülést követően december 21-én 
módosították a pályázati kiírást. Erre tekintettel a decemberi határozat visszavonása mellett 
újból döntött az önkormányzat a pályázat benyújtásáról a megváltozott pályázati kiírásnak 
megfelelően. (Ügyintéző: Dodonka Csaba  ügyiratszám: LMKOH/6722/3/2016.) 

 
153/2016. (XI.24.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
igazgatói beosztására pályázati felhívás kiírása 
 

 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára igazgatói beosztásának betöltésére pályázatot ír ki a határozat 
mellékletét képező pályázati felhívás alapján. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert, hogy a pályázati kiírással összefüggésben a közzétételi, 
pályázatkezelési, tájékoztatási teendőket ellássa. 
 

A pályázati kiírás 2016. november 30. napján beküldésre került az NKI részére. A 2017. 
februári ülés napirendi pontját képezi a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása. 
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta  ügyiratszám: LMKOH/ 6282/2/2016.) 
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154/2016. (XI.24.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
igazgatói beosztására pályázati felhíváshoz kapcsolódóan  
szakértelemmel rendelkező bizottság megválasztása  
 

 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói /magasabb vezetői/ beosztásának betöltésére 
benyújtott pályázatok véleményezésére szakértelemmel rendelkező bizottságot hoz 
létre, melynek tagjai az előterjesztésben feltüntetett személyeken túl (Önkormányzati 
Bizottság és Polgármester)  
Ramháb Mária Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Igazgatója, mint 
országos szakmai szervezet képviselője. 
Hírös Agóra vezetője vagy munkatársa. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szakértő bizottságként kijelölt tagokat a feladatra felkérje és a 
tiszteletdíjat velük egyeztesse. 

 
A megkeresések elküldése a bizottsági tagság vonatkozásában megtörtént 2016. december 5-
én. Ezen határozatát az Önkormányzat 2017. januári ülésén módosította, mely szerint a 
bizottságnak az Önkormányzati Bizottság és Polgármester nem lesz tagja. 
 (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta  ügyiratszám: LMKOH/ 6282/2/2016.) 
 
 
2016. december 
 
 
158/2016. (XII. 15.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületnek a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
önkormányzati rendelete módosításának elfogadásából adódó feladat végrehajtása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a változással érintett 
egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi feladat-ellátási szerződéseket 
módosítsa. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási 
és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályát 
tájékoztassa, továbbá az egészségügyi államigazgatási szervet értesítse.   
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály tájékoztatása 
2016. december 19-én megtörtént. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 
Hivatala Népegészségügyi Osztály részére  szintén 2016. december 19-én megtörtént a 
kivonat megküldése. A NEFI véleménye a tájékoztató készítésének időpontjáig nem érkezett 
meg. (2017. január 26.) Az egészségügy feladat-ellátási szerződések módosítása folyamatban 
van.  
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta  ügyiratszám: LMKOH/1955/13/2016.) 

 
 

159/2016. (XII. 15.) ÖH. 
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Határozat 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pontban 
meghatározott feltétellel hozzájárul az előterjesztés mellékletét képező 148/2016 
munkaszámú változási vázrajz szerinti telekalakításhoz, mely összhangban van a 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város helyi építési 
szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelettel, azáltal, hogy a 
lajosmizsei 0394/59 helyrajzi szám alatti inglant általános mezőgazdasági övezetbe 
sorolja. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. pont 
szerinti hozzájárulását azzal adja meg, hogy a telekalakítás költségeit teljes egészében 
a Magyarvíz Kft. (székhely: 6050 Lajosmizse, Elkerülő út 5.) viseli. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 148/2016 munkaszámú 
változási vázrajz aláírására, továbbá a jelen határozat végrehajtása érdekében 
szükséges további intézkedések, valamint nyilatkozatok - különös tekintettel a 
telekalakítást engedélyező határozatban biztosított fellebbezési jogról lemondásra 
vonatkozó nyilatkozat - megtételére. 
 

160/2016. (XII. 15.) ÖH. 
A Lajosmizse Város külterületén elhelyezkedő, 0394/52 hrsz-ú ingatlan 228 m2-nyi 
ingatlanrészének telekkiegészítésként történő megvásárlásával kapcsolatos döntések 
meghozatala 

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

kizárólagos tulajdonát képező 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlan telek 
kiegészítéseként,  500.000 forintos vételáron megvásárolja a lajosmizsei 0394/52 hrsz-
ú ingatlan - az előterjesztés mellékletét képező 148/2016 munkaszámú változási 
vázrajz szerinti - 228 m2-részét, azzal a feltétellel, hogy a Magyarvíz Kft. írásban 
vállalja azt, hogy a lajosmizsei 0394/52 hrsz-ú ingatlan jelen határozattal érintett 228 
m2-nyi ingatlanrészén az út kialakításával kapcsolatos valamennyi költséget viseli. 

 
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 

András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, továbbá a tulajdonváltozás 
ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges további intézkedések, valamint 
nyilatkozatok megtételére. 
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161/2016. (XII. 15.) ÖH. 
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 

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

lajosmizsei 0394/59 helyrajzi szám alatti, kivett út megnevezésű ingatlan, előterjesztés 
mellékletét képező 148/2016 munkaszámú változási vázrajz szerinti 228 m2-részének 
0394/117 hrsz-ú ingatlannal történő telekegyesítést eredményező telekalakításának 
jogerőre emelkedése feltételével tudomásul veszi a lajosmizsei 0394/59 helyrajzi szám 
alatti, kivett út megnevezésű ingatlan, előterjesztés mellékletét képező 148/2016 
munkaszámú változási vázrajz szerinti 228 m2-részének értékesítésre kijelölését, és az 
ingatlan-adásvételi szerződés Basky András polgármester általi aláírását.   
 

A tárgyi határozatok alapján megkötendő adásvételi szerződéssel egybefoglalt telekalakítási 
szerződés, valamint változási vázrajz aláírására 2017. január 16. napján került sor. A 
pénzügyi teljesítés is megtörtén ezen a napon.  
(Ügyintéző: dr. Tóth Andrea  ügyiratszám: LMKOH/7292/5/2016.) 
 
 
162/2016. (XII. 15.) ÖH. 
Lajosmizse Város 2017. évi kulturális  
rendezvénynaptárának elfogadása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 2017. 
évi kulturális rendezvénynaptárát az előterjesztés mellékletében foglaltaknak 
megfelelően elfogadja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. 
évi Lajosmizsei Napok előadója: Kocsis Tibó zenei koncertje 600.000,-Ft 

    Honeybeast együttes 1.300.000,- Ft 
    Kowalsky meg a Vega zenekar 1.800.000,- Ft 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal 
arra, hogy a határozat 2) pontjában meghatározott előadó/ók műsorának költségét a 
2017. évi költségvetésében betervezi. 
 

A határozat kivonat 2016. december 19. napján átadásra került Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára részére. (Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: 
LMKOH/1354/16/2016..) 

 
163/2016. (XII. 15.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
2017. évi munkatervének jóváhagyása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára 2017. évi munkatervét. 
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A határozat kivonat 2016. december 19. napján átadásra került Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára részére.  
(Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOH./1354/15/2016.) 

 
164/2016. (XII. 15.) ÖH. 
A Lajosmizse Város külterületén elhelyezkedő, 0499/6 helyrajzi szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos döntések meghozatala 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról 
szóló 2/2008. ( I. 23.) önkormányzati rendeletével összhangban kezdeményezi a 
lajosmizsei 0499/6 helyrajzi szám alatti, 342 m2 nagyságú „kivett út” megnevezésű 
ingatlan útmegszüntetését, tekintettel arra, hogy a tárgyi útmegszüntetés a szomszédos 
ingatlanok megközelítését nem befolyásolja, és út funkciót egyébként sem tölt be, 
azzal, hogy az útmegszüntetési eljárással kapcsolatban felmerült valamennyi költséget 
Kálmán János 6000 Kecskemét, Búzavirág utca 8. szám alatti lakos visel.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza a Kálmán 
János 6000 Kecskemét, Búzavirág utca 8. szám alatti lakost, hogy a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályánál a 
0499/6 helyrajzi szám alatti, kivett út megnevezésű ingatlan „útmegszüntetési” 
eljárása során Lajosmizse Város Önkormányzata helyett és nevében, saját költségén 
eljárjon azzal, hogy meghatalmazott Önkormányzatunk nevében jogról le nem 
mondhat, és kötelezettséget nem vállalhat. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert a jelen határozat végrehajtása érdekében szükséges 
meghatalmazás aláírására, továbbá a szükséges intézkedések, valamint nyilatkozatok 
megtételére.  

 
165/2016. (XII. 15.) ÖH. 
A Lajosmizse Város külterületén elhelyezkedő, 0499/6 helyrajzi szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a 0499/6 
helyrajzi szám alatti, kivett út megnevezésű ingatlan útmegszüntetésének jogerőre 
emelkedésének feltételével - hozzájárul az előterjesztés mellékletét képező 126/2016. 
munkaszámú változási vázrajz szerinti telekegyesítéshez azzal, hogy a telekalapítással 
kapcsolatos valamennyi költséget Kálmán János 6000 Kecskemét, Búzavirág utca 8. 
szám alatti lakos viseli. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 126/2016. munkaszámú 
változási vázrajz aláírására, továbbá a jelen határozat végrehajtása érdekében 
szükséges további intézkedések, valamint nyilatkozatok megtételére. 
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166/2016. (XII. 15.) ÖH. 
A Lajosmizse Város külterületén elhelyezkedő, 0499/6 helyrajzi szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a 0499/6 
helyrajzi szám alatti, kivett út megnevezésű ingatlan útmegszüntetésének, valamint a 
0499/28 hrsz-ú ingatlannal történő telekegyesítést eredményező telekalakításának 
jogerőre emelkedése feltételével – tudomásul veszi a 0499/6 helyrajzi szám alatti, 
kivett út értékesítésre kijelölését, és az ingatlan-adásvételi szerződés Basky András 
polgármester általi aláírását.   

 
Kálmán János  részére a meghatalmazás 2016. december 20. napján lett átadva. A 
meghatalmazásban foglalt útmegszüntetési eljárás jogerős lefolytatását követően kerülhet sor 
a tárgyi ingatlan értékesítésére.  
(Ügyintéző: dr. Tóth Andrea  ügyiratszám: LMKOH/535/3/2016.) 

 
 

167/2016. (XII. 15.) ÖH. 
Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos Község 
Önkormányzatával konzorciumi együttműködési megállapodás keretében pályázatot 
nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának  és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírásra az 
alábbi projekt tartalommal: 
 

a.) A projekt címe: „Lajosmizse és Felsőlajos települések külterületi közútjainak 
fejlesztése, és az önkormányzati külterületi utak kezeléséhez szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” 

 
b.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: 

 
ba.) Lajosmizse, 0260/2 hrsz-ú külterületi út, 
bb.) Lajosmizse, 0271 hrsz-ú külterületi út, 
bc.) Felsőlajos, 035 hrsz-ú külterületi út, 
bd.) Felsőlajos, 046 hrsz-ú külterületi út, 
be.) Felsőlajos, 050 hrsz-ú külterületi út. 

 
c.) A projekt által az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges, beszerzendő erő- és munkagépek: 
 

ca.) Lajosmizse Város Önkormányzata részére: 
 

caa.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
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cab.) GardenGo SP 200 hótolólap, 
cac.) COSCO PS 500 típusú sószóró, 
cad.) Bicchi BRT550 pótkocsi, 
cae.) GardenGo TMC-180 szárzúzó, 
caf.) GardenGo AGL 165 padkakasza 

 
cb.) Felsőlajos Község Önkormányzata részére: 
 

cba.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
cbb.) GardenGo SP 200 hótolólap, 
cbc.) COSCO PS 500 típusú sószóró, 
cbd.) Bicchi BRT225 pótkocsi, 
cbe.) CZTL 250 vonólap (gréder), 

 
d.) A projekt összes költsége 110.092.263.- forint. 
e.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 110.092.263.- forint. 
f.) Az igényelt támogatás összege 82.569.197.- forint.  

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 

projekt megvalósítása érdekében Felsőlajos Község Önkormányzatával és 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt teljes 
költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegéből, azaz 27.523.066.- forintból 
Lajosmizse Város Önkormányzatára eső önkormányzati önerő részt, azaz 15.388.217.- 
forintot saját forrásból biztosítja. A fennmaradó önkormányzati önerő összeget, azaz 
12.134.849.- forintot Felsőlajos Község Önkormányzata biztosítja saját forrásból. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a 3. pontban megjelölt Lajosmizse 
Város Önkormányzatára eső önkormányzati önerő összeget a 2017. évi költségvetési 
rendeletében elkülöníti.  

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

 
A pályázatról a megváltozott pályázati kiírás miatt 2017. januári ülésén ismét döntött a 
Képviselő-testület, mely határozattal került a pályázat benyújtásra és jelen határozat  
visszavonása megtörtént.  
(Ügyintéző: Dodonka Csaba  ügyiratszám: LMKOH/6722/18/2016.) 
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169/2016. (XII. 15.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos 
döntések meghozatala 
 

Határozat 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
előterjesztés 1. és 2. mellékletét képező, az Önkormányzat tulajdonában álló 
ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést szolgáló vízi-közművek 
üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződések módosítását. 
 

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

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló ivóvízellátást, valamint 
szennyvízelvezetést szolgáló vízi-közművek üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződések 
módosítása 2016. december 16. napján történt meg. 
(Ügyintéző: dr. Tóth Andrea  ügyiratszám: LMKOH/523/66/2016.) 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

 
……../2017. (…..) ÖH. 
A 2016. július 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban 
a Képviselő-testület által meghozott és 2016. december 31-ig 
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló  
jelentés elfogadása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését – a 
2016. július 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 
meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - 
elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. február 17. 

 
 
 
Lajosmizse, 2017. február 1. 
 
 
 

dr. Balogh László  
jegyző sk. 

 
 


