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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. július 26-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy:  Beszámoló a 2020. január 01-től 2020. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-

testület által meghozott és 2020. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról 

Üsz.:  LMKOH/1264-2/2021. 
  
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 13. § (2) 
bekezdése és 26. § (5) bekezdése értelmében, fenti tárgykörben jelentést kell készíteni. A lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról a jegyző évente egy alkalommal számol be a testületnek.  
 
Erre tekintettel készítettem el jelen előterjesztést, mely kizárólag azokat a határozatokat 
tartalmazza, melynél határidő került megállapításra és amelyekben a döntéshozó a Képviselő-
testület volt.  
 
Azon határozatokról, melyekben a Képviselő-testület helyett a polgármester járt el, mint a 
veszélyhelyzet alatti döntéshozó  - figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazásáról szóló, 2021. június 15-én hatályba lépő 307/2021. (VI.5.) Korm. rendeletre - a 
polgármester számol be a Képviselő-testületnek. Ennek időpontja az augusztusi soros ülés lesz.  
 
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 fenti időszak határozatainak végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-
testület tagjait. (Azon határozatok, amelyeknek csak a száma és tárgya van megjelölve 
részletesebb végrehajtást nem igényeltek, a teljesség okán tartalmazza az anyag az utalást a 
meghozott döntésre. ) 
 
2020. január 23.  
 
1/2020. (I.23.) ÖH. 
Egészségház mosdóblokkjainak felújítása 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6050 Lajosmizse, Dózsa 
György út 104-106. szám alatti épület aulában lévő női, férfi és személyzeti 
vizesblokkjai, valamint az emeleti női, férfi személyzeti vizesblokkjainak felújítása 
kapcsán támogatja a magasabb műszaki tartalom megvalósítását. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban meghatározott 
fejlesztéshez szükséges bruttó 479.919.- forintot biztosítja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. 
(II.15.) önkormányzati rendelete 10. melléklet „Felhalmozási kiadások részletezése” 
táblázat „Beruházási kiadások” 1.27. sora terhére. 
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3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a támogatói okirat módosításának kezdeményezésére és az azzal 
kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtételére, valamint a felújítási 
munkálatok megkezdésére. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye vezetőjét a 
fejlesztés megvalósítása kapcsán a szakemberek munkáinak koordinálására és a 
megvalósítás idején az intézmény működésében előforduló átmeneti helyzetek 
kezelésére. 

Határidő: 2020. január 23. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám alatti épület aulában lévő női, férfi és 
személyzeti vizesblokkjai, valamint az emeleti női, férfi személyzeti vizesblokkjainak felújítása a 
Képviselő-testület döntésének megfelelően a magasabb műszaki tartalommal megvalósult. 
 (Ügyiratszám: LMKOH/187-21/2020., ügyintéző: Horváth Sándor) 
 
 
2/2020. (I.23.) ÖH. 
Színházterem felújításához kapcsolódó 
tervdokumentáció elkészítése 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása kapcsán a bővített 
műszaki tartalom megvalósítása érdekében a szükséges tervdokumentációt 
megrendeli a Szimmetria Plusz Építésziroda Kft. cégtől bruttó 1.714.500 forint 
értékben.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban meghatározott 
dokumentációhoz szükséges forrást biztosítja Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati 
rendelete 10. melléklet „Felhalmozási kiadások részletezése” táblázat „Felújítás 
kiadások” 2.19. sora terhére. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1.) pontban megjelölt tervdokumentáció megrendeléséhez szükséges 
szerződés aláírására, az egyeztetések lefolytatására és a benyújtandó pályázatok 
előkészítésére, majd az elkészült pályázati dokumentációt terjessze a Képviselő-testület 
elé. 

Határidő: 2020. január 23. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A Szimmetria Plusz Építésziroda Kft.-vel a szerződéskötés megtörtént, amely alapján  a műszaki 
tervdokumentáció elkészült, a pályázat benyújtása a 97/2020. (VI.25.) határozattal megtörtént.  
(Ügyiratszám: LMKOH/777-4/2020., ügyintéző: Szilágyi Ödön) 
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3/2020. (I.23.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata közötti közigazgatási  
szerződés felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban jelzett 
módosításokkal egyetért, és elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetben az 
előterjesztés mellékletét képező közigazgatási szerződést a II/1.1 g) ponthoz elhangzott 
módosítással együtt.   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt közigazgatási szerződés aláírására.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. január 23. 
 
A közigazgatási szerződés aláírásra és a közigazgatási szerződés felülvizsgálatról a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának tájékoztatása megtörtént.  
(Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: LMKOH/532-1/2020.) 
 
 
4/2020. (I.23.) ÖH. 
Beszámoló a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás 2019. évi működéséről 
 
5/2020. (I.23.) ÖH. 
A Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának II. sz. módosítása 
 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Tisza Közi Térségi 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról 
szóló Társulási Megállapodás II. sz. módosítását jelen előterjesztés 2. mellékletét képező 
tartalommal elfogadja azzal a módosítással, hogy a megállapodásban az Előzmények 
fejezet 2. pontjában „a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló 2010. évi L. törvény” szövegrész helyébe a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” szöveg lép.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a Társulási Megállapodás II. sz. módosításának aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2020. január 23. 

 
A megállapodás módosítása megtörtént. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: 
LMKOH/155-55/2020.) 
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6/2020. (I.23.) ÖH. 
Lajosmizse Város Polgármestere 2020. évi 
szabadság ütemezésének jóváhagyása 
 
7/2020. (I.23.) ÖH., 8/2020. (I.23.) ÖH., , 9/2020. (I.23.) ÖH. IGSZ vezetői pályázat 
bírálata – zárt ülés -.  
A döntésnek megfelelően Zsolnainé Cserni Andrea megbízást kapott öt évre intézményvezetői 
feladatok ellátására.  
 
10/2020. (I.23.) ÖH. 
Előzetes állásfoglalás a Lajosmizse, Dózsa Gy. út 123. sz. 
alatti ingatlan (volt Szülőotthon) hasznosítására  

                                                
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse, Dózsa Gy. út 123. szám 
alatti ingatlan hasznosításának tárgyalására későbbi időpontban tér vissza. 
Határidő: 2020. január 23. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésén 103/2020. (VI.25.) határozatával felkérte a 
polgármestert, hogy a Lajosmizse 2295 hrsz.-ú ingatlanra  (volt Szülőotthon ) vonatkozó 
koncepciót készítse elő.  Az elmúlt időszakban az ingatlan több érdeklődő részére bemutatásra 
került, azonban a helyszín nem volt alkalmas a tevékenységi körük megvalósításához. Tekintettel 
arra, hogy további érdeklődő nem volt az ingatlan hasznosítására, így javasolt az ingatlan 
értékesítése.  (Ügyiratszám: LMKOH/11575-1/2020., ügyintéző: Szilágyi Ödön) 
 
11/2020. (I.23.) ÖH. 
A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő 
Szolgálat beszámolója a 2019. évi tevékenységéről   
 
2020. január 31. rendkívüli ülés  
 
12/2020. (I.31.) ÖH. 
0267/5 és 0267/6 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
lajosmizsei 0267/5 és 0267/6 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonását 
kezdeményezi. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti Lajosmizse 
Város Településszerkezeti tervének elfogadásáról szóló 12/2008. (I.22.) számú 
határozatában foglaltakat, miszerint az 1. pont szerinti ingatlan megvalósult, illetve 
tervezett terület felhasználási célja lakóterület. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a lajosmizsei 0267/5 és 0267/6 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe 
vonására vonatkozó ingatlan-nyilvántartási kérelem aláírására és benyújtására, ezt 
követően az előterjesztés szerinti telekalakítási eljárás lefolytatására, továbbá 
fentiekhez kapcsolódóan valamennyi intézkedés és nyilatkozat megtételére. 

4)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1-3. pontja 
szerinti eljárások lefolytatását követően a telekalakításból visszamaradó kerékpárút 
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kivételével az ingatlanokat forgalomképes vagyonná minősíti és kijelöli értékesítésre. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert - az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet 4. § (1) bekezdésére és 5. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra 
figyelemmel - valamennyi érintett ingatlantulajdonos bevonásával az ingatlanok 
értékesítésének lefolytatására, az adás-vételi szerződés megkötésére. 
 

 Határidő: 2020. január 31. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A lajosmizsei 0267/5 és 0267/6 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonása és a telekalakítási 
eljárás lezajlott, a telekalakításból visszamaradó kerékpárút kivételével az ingatlanok 
értékesítésre kijelölése és az értékesítés folyamatban van.   (Ügyiratszám: LMKOH/1531-
2/2020., ügyintéző: Kovács Gábor) 
 
13/2020. (I.31.) ÖH. 

  Lajosmizse Város Polgármesterét megillető cafetéria-keretösszeg meghatározása 

Határozat 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-
juttatásának éves keretösszegét 2020. évre bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy 
biztosítsa a 2020. évi költségvetésben a juttatás fedezetét.  
Felelős: Képviselő-testület, jegyző 

  Határidő: 2020. január 31.  
 
A keretösszegnek megfelelő cafetéria kifizetése megtörtént. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák 
Renáta, ügyiratszám: LMKOH/1375-1/2020.) 

 

2020. február 25. 
 
 
14/2020. (II.25.) ÖH. 
Megállapodás megkötése étkeztetés biztosítására  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Józsáné dr. Kiss Irént, hogy 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ban foglalt 
szociális étkeztetés biztosítására 2020. április 1. napjától megállapodást kössön a Bortello Kft. 
szolgáltatóval.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a döntéssel kapcsolatban valamennyi intézkedést megtegyen.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. február 25. 
 
A szociális étkeztetés biztosítására 2020. április 1. napjától szóló megállapodás megkötése a 
Bortello Kft. szolgáltatóval megtörtént. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: 
LMKOH/565-15/2020.) 
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15/2020. (II.25.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetés 
elfogadásához kapcsolódó döntés 
 
      Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi 
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét 2020. március 15-e 
előtt újra tárgyalja, figyelembe véve a Zöld Város projekt ajánlatát. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. február 25. 

 
A 2020. évi költségvetés újratárgyalása és elfogadása a 2020. február 28-i ülésen megtörtént.  
(Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/240-26/2020.) 
 
16/2020. (II.25.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési terve 
 
A közbeszerzési terv közzététele a jogszabályban foglaltaknak megfelelően megtörtént. 
(Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: LMKOH/1912-1/2020.) 
 
17/2020. (II.25.) ÖH. 
Ságvári utca közterület nevének megváltoztatása 

 
H a t á r o z a t 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lajosmizsei 699 hrsz-ú 

közterület Május 1 úttól északra lévő szakaszának (jelenleg Ságvári utca) 2020. március 
1-i hatállyal a Polyák Imre utca nevet adja. A házszámozás rendje a korábbival 
megegyező marad. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a határozat 1) pontjában foglalt közterületi szakasz ingatlan-nyilvántartási szerinti 
megosztásáról intézkedjen, azzal kapcsolatban valamennyi teendőt ellásson, 
nyilatkozatot megtegyen. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 2) pontjában 
foglalt megosztás fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2020. évi kiadásai” táblázat 1.3. Dologi kiadások sora terhére biztosítja. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. február 25. 
 
Az ingatlan nyilvántartási megosztás lezajlott, a lakók értesítése valamint az utcában az utca 
névtáblák kihelyezése is megtörtént. (Ügyintéző: Kovács Gábor, ügyiratszám: LMKOH/1338-
3/2020.) 
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18/2020. (II.25.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete  
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 

Határozat 
 

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

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

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. február 25. 
 
Az SZMSZ aláírása megtörtént. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: 
LMKOH/565-15/2020.) 
 
19/2020. (II.25.) ÖH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
2019. évi ideiglenes ellátása során felmerülő indokolt többletköltség elszámolása, beszámoló 
elfogadása 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Faragó Környezetvédelmi 
Kft. által a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem 
rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII.8.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés 
a) pontjában foglaltak alapján elkészített közérdekű szolgáltatói beszámolójában 
foglaltakból az LMKOH/156-51/2020. sz. „Nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására Közszolgáltatási szerződés”-ben 
foglaltaknak megfelelő számlákat fogadja el.   

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a BMÖG/374-62/2019. és BMÖG/374-72/2019. iktatószámú Támogatói okiratban 
foglaltaknak eleget téve a bizonylatokkal alátámasztott beszámolót küldje meg a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére, valamint az éves költségvetési 
beszámoló részeként a Magyar Államkincstár felé és valamennyi egyéb szükséges 
intézkedést, nyilatkozatot megtegyen.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2020. február 25.  

A kijelölt közérdekű szolgáltató ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt 
többletköltségei iránti igénye a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére 
megküldésre került.  (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: LMKOH/156-
56/2020.) 
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20/2020. (II.25.) ÖH. 
Gazdasági Program előkészítése 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Lajosmizse Város 2020. – 2025. közötti időszakra vonatkozó 
Gazdasági Programja elkészítésére 2020. március 31-ei elkészítési határidővel kérjen be 
3 árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel kösse meg a szerződést. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
határozat 1) pontja alapján megkötött szerződés ellenértékét Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet –
tervezet elfogadásának időpontjára tervezze be az Önkormányzat dologi kiadásai között. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. február 25. 
 

A Gazdasági Programot a Képviselő-testület hatáskörében eljárva, a képviselők írásos 
vélemény-nyilvánítása mellett, a Polgármester 2020. április 24-én elfogadta. (Ügyintéző: 
Rostásné rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/1595-2/2020.) 

 
21/2020. (II.25.) ÖH. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2019. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása 
 
22/2020. (II.25.) ÖH. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ingatlan használat iránti kérelme 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület kérelmét és határozatlan időre ingyenes ingatlanhasználatot biztosít 
az Egyesületnek a 6050 Lajosmizse, Bajcsy Zsilinszky utca 49. szám alatti ingatlan –Közösségi 
Ház – tekintetében kihelyezett ügyfélszolgálati iroda üzemeltetése céljából minden hónap 3. 
hetének keddi napján 13:00-15:00 óra között Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a., 10. és 16. pontjában foglalt közfeladatok ellátására 
figyelemmel.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. február 25. 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület tájékoztatása a beszámoló elfogadásáról és az 
ingatlan használat engedélyezéséről megtörtént. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: 
LMKOH/3565-6/2020.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

2020. február 28. rendkívüli 
 
 
23/2020. (II.28.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben 
 
24/2020. (II.28.) ÖH. 
További juttatás minimálbéren dolgozók részére 
 
25/2020. (II.28.) ÖH. 
TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázattal kapcsolatos döntés 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív 
fejlesztése című pályázat közbeszerzési eljárása Közbeszerzési Bíráló Bizottsági 
jegyzőkönyvét - mely a döntéshozó Képviselő-testület felé tett nyertes pályázatra adott 
javaslatot tartalmazza - követően soron kívül készítse elő a forráshiány kezelésére az 
önkormányzati források átcsoportosításának lehetséges javaslatait, illetőleg készítse elő 
a többlettámogatási kérelmet a központi költségvetésből, és mindezeket mielőbb terjessze 
a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. február 28. 

 
Az előkészítés megtörtént, a támogatási kérelem benyújtásra került, mely 2021. márciusban 
pozitív elbírálásban részesült. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/240-
26/2020.) 
 
2020. március 19.  
 
26/2020. (III.19.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás adása 
 
27/2020. (III.19.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás adásához kapcsolódó döntés 
 
 
28/2020. (III.19.) ÖH. 
Döntés Sándor Zoltánné kártalanítási kérelméről      
 

 
29/2020. (III.19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével 
kapcsolatos döntés meghozatala (vállalkozási szerződés módosítása)  

 
30/2020. (III.19.) ÖH. 
A Független Kisgazda-, Földmunkás-és Polgári Párt Lajosmizsei Szervezete részéről 
Engelmann József veszélyes hulladéktárolás tárgyában tett beadványának megtárgyalása 
 
31/2020. (III.19.) ÖH. 
Használaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése 
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32/2020. (III.19.) ÖH. 
A 2020. évi Környezetvédelmi Nap  
program-tervezetének elfogadása  
 

33/2020. (III.19.) ÖH. 
Tájékoztató a 2019. évi temető üzemeltetéssel összefüggő  
bevételek és kiadások alakulásáról 
 
34/2020. (III.19.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2020. évi fejlesztéséről 
 
35/2020. (III.19.) ÖH. 
Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról  
 
36/2020. (III.19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2019. évről 
 
37/2020. (III.19.) ÖH. 
Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról NTG hálózat kiépítése (ASP antenna 
elhelyezése) kapcsán 
 
38/2020. (III.19.) ÖH. 
A COVID-19 Koronavírus terjedésének megelőzésére tett 
eddigi polgármesteri intézkedések 

 
39/2020. (III.19.) ÖH. 
A COVID-19 Koronavírus terjedése miatt bekövetkezett gazdasági helyzetre tekintettel 
takarékossági intézkedések meghozatala  
 
A 2020. március 19-i Képviselő-testületi ülés már a kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt lett 
megtartva, ezért az ezen ülésen hozott határozatokról külön előterjesztés keretében a 2020. 
augusztus 13-i Képviselő-testületi ülésen döntés született a határozatok megerősítése végett, így 
erre ezen előterjesztésben már nem térek ki.  

 
2020. június 25.  
 
90/2020. (VI.25.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 2019. évi 
üzemeltetéséről szóló jelentés elfogadása  

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a 
Bácsvíz Zrt. által elkészített, Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló 
víziközművek 2019. évi üzemeltetéséről szóló jelentést elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2020. június 25. 
 
Az üzemeltetési jelentés elfogadásáról  BÁCSVÍZ Zrt. tájékoztatása megtörtént. (Ügyintéző: 
Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/1152-14/2020.) 
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91/2020. (VI.25.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2020. évi fejlesztéséről 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizsei 
Köztemető 2020. évi fejlesztésének keretében a temetőben található több, mint 40 éves, 
erősen elhasználódott ügyfélfogadó épület mai kornak megfelelő kialakításának terveit 
elkészítteti a 2019. évi temetős bevételek terhére.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat 1.) pontjában foglalt munka elvégzése vonatkozásában a szakmai 
munkát kezdje meg és az arról szóló dokumentációt terjessze a Képviselő-testület elé. 

  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2020. június 25. 
 
A szakmai munka eredményeként a Képviselő-testület 2020. augusztus 13-i ülésén 125/2020. 
(VIII.13.) határozatával döntött a beruházás további üteméről. (Ügyintéző: Dodonka Csaba, 
ügyiratszám: LMKOH/180-5/2020.) 
 
92/2020. (VI.25.) ÖH. 
Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról  
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a soros 
testületi ülésre készítse elő Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Köztemetőkről szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendeletének módosítását. 

  Felelős: Képviselő-testület, jegyző 
 Határidő: 2020. június 25. 
 
A Képviselő-testület 20/2020. (VIII.14.) önkormányzati rendeletével az infláció mértékének 
megfelelő emelésről döntött.  (Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: LMKOH/180-5/2020.) 
 
93/2020. (VI.25.) ÖH. 
Döntés Generációs Szabadidő Park létesítése iránti kérelemről 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projektgazda Globalsportmanager 
Klub által kezdeményezett Lajosmizse belterület 473, 474, 475, 476 hrsz.-ú ingatlanokon történő 
Generációs Szabadidő Park létesítéséhez nem járul hozzá. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. június 25. 
 
A kérelmező tájékoztatása megtörtént. (Ügyintéző: dr. Mátyus Béla, ügyiratszám: LMKOH/180-
5/2020.) 
 
94/2020. (VI.25.) ÖH. 
„Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a polgármestert 

megillető cafetéria-juttatásról” c. Szabályzat módosításának elfogadása  
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95/2020. (VI.25.) ÖH. 
Lajosmizse Város Polgármesterét megillető cafetéria-keretösszeg meghatározása 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester részére az év 
közben nyújtható cafetéria-juttatásként nettó 100.000- Ft/év összeget állapít meg.  
Felelős: Képviselő-testület, jegyző 

  Határidő: 2020. június 25.  
 
A határozatban foglalt juttatás kifizetése megtörtént. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, 
ügyiratszám: LMKOH/1375-2/2020.) 
 
96/2020. (VI.25.) ÖH. 
Hozzájárulás pályázat benyújtásához, megvalósításához 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, 
„Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című 
pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be a Lajosmizse 2249 hrsz-ú 
ingatlanon lévő épület fűtési rendszerének felújítására. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az 1.) pontban 
megjelölt fejlesztés megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztés támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá vállalja, 
hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat elkészítésére és aláírására. 

 Határidő: 2020. június 25. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A pályázat benyújtása az intézmény részéről megtörtént, mely támogatásban 
részesült.(Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOH/11265-4/2020.) 
 
97/2020. (VI.25.) ÖH. 
Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú  
pályázati kiírásra 
             

Határozat 
 

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

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

b.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. 
c.) A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 2249 hrsz 
d.) A projekt összes költsége 70.119.854- forint. 
e.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 70.119.854.- forint. 
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f.) Az igényelt támogatás összege 70.119.854- forint.  
g.) A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege 0.- forint. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz 
szükséges valamennyi teendő és nyilatkozatok megtételére és dokumentumok 
elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási 
Szerződés/Támogatói Okirat és a szükséges szerződések megkötésére. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2020. június 25. 
 
A pályázat benyújtása megtörtént, a pályázatot támogatásra alkalmasnak ítélték, az elnyert 
támogatás összege: 70.119.854.- Ft. A támogatói okirat 2021. február 16-án megkötésre került. 
(Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: LMKOH/777-8/2020.) 
 
98/2020. (VI.25.) ÖH. 
Felhatalmazás az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 
 elnevezésű pályázati kiírásra történő pályázati benyújtás előkészítésére 
           

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati kiírás 
alapján kezdje meg a pályázat benyújtásához szükséges szakmai előkészítő munkát a 2273/6 és 
2504/3 helyrajzi számú, szilárd burkolatú közút felújítása vonatkozásában és legkésőbb 2020. 
július 09-ig terjessze a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat a Képviselő-testület 
elé. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2020. június 25. 
 
Az előkészítés és a pályázat benyújtása a 122/2020. (VII.09.) határozat alapján megtörtént, 
azonban a pályázat támogatásban nem részesült. (Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: 
LMKOH/11337-2/2020.) 
 
99/2020. (VI.25.) ÖH. 
Döntés a 101/2019. (VII. 12) önkormányzati határozat módosításáról 
 (Új bölcsőde létesítésére ingatlan kijelölése) 
            

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 
TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című 
pályázati kiírásra benyújtott, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén” című 
támogatási kérelem vonatkozásában a 101/2019. (VII. 12.) önkormányzati határozatában 
kijelölt 841/6 helyrajzi számú megvalósítási helyszínt a Lajosmizse, 473 helyrajzi számú 
(Radnóti Miklós tér) megvalósítási helyszínre. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a megvalósítási helyszín változásával kapcsolatos összes szükséges intézkedéseket 
megtegye a sikeres projekt megvalósítás érdekében. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2020. június 25. 
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A megvalósítási helyszín módosításáról a változás bejelentés megtörtént, azonban 2020. év 
folyamán újabb megvalósítási helyszín mellett döntött a Képviselő-testület. (Ügyintéző: Dodonka 
Csaba, ügyiratszám: LMKOH/182-18/2020.) 
 
100/2020. (VI.25.) -115/2020. (VI.25.) ÖH zárt ülés határozatai 
 
2020. július 09.  
 
116/2020. (VII.09.) ÖH. 
Városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei megvalósítására kötött együttműködési 
megállapodással kapcsolatos döntés 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzata felkéri a Polgármestert, hogy a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő 700/2 hrsz-ú ingatlanon városi sportcsarnok és 
kiszolgáló egységei megvalósítására kötött együttműködési megállapodás 
megszüntetésének jogi lehetőségeit készítse elő és azt terjessze a Képviselő-testület elé.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. július 9. 

 
Az együttműködési megállapodás megszüntetése Képviselő-testületi hatáskörben eljáró 
polgármesteri döntésre került előkészítésre 2020. december 10-ére. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, 
ügyiratszám: LMKOH/12028-21/2020.) 
 
117/2020. (VII.09.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Szervezetével kapcsolatos döntés 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzata felkéri a polgármestert, hogy vizsgálta meg 
költségtakarékossági okokból Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági 
Szervezetének a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal épületébe történő 
elhelyezésének lehetőségét és annak hatásait és ezt terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. július 9. 

 
AZ IGSZ átköltözésének lehetőségét a polgármester az intézményvezetővel és a pénzügyi iroda  
vezetőjével együtt megvizsgálta és a változtatást nem tartotta indokoltnak.   
 
118/2020. (VII.09.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (I.22.) határozatával 
jóváhagyott településszerkezeti tervének módosítása 

119/2020. (VII.09.) 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, 
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valamint szennyvízelvezetést szolgáló vízi-közművek üzemeltetésére vonatkozó 
üzemeltetési szerződések módosítását. 

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

        Határidő: 2020. július 9. 
 
Az üzemeltetési szerződés módosításának aláírása a felek által megtörtént.  (Ügyintéző: 
Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/1152-16/2020.) 
 
120/2020. (VII.09.) ÖH. 
Településrendezési eszközök bölcsőde létesítéséhez és benzinkúthoz kapcsolódó módosítása 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város településrendezési eszközei 
módosításának elindításáról dönt a következők szerint: 

1.1.A lajosmizsei Radnóti Miklós tér 473 és 474 helyrajzi számú ingatlanai övezeti 
besorolásának megváltoztatása úgy, hogy bölcsőde építésére alkalmassá váljon, az 
előterjesztésben foglaltak szerint. 
A szabályozás a parkolás környező közterületeken való elhelyezéséről is rendelkezzen.  
A közpark egy részének megszűnésével bekövetkező zöldfelület csökkenést a szükséges 
mértékig kompenzálni az arra alkalmas helyszínen. 

1.2.A lajosmizsei 0267/4 helyrajzi számú ingatlan övezeti besorolásának megváltoztatása az 
előterjesztés szerint úgy, hogy 40 %-os beépíthetőség mellett legfeljebb 20 %-os zöldfelületi 
mutató legyen előírva (pl. új, Gk-3 övezetbe sorolással). 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1.1 és 1.2 
sorszám szerinti módosítások területeit a beruházások megvalósítása miatt kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítja. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 
1-2. pontok végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. július 9. 
 

A településrendezési eszközök 2020 évben indult módosításának elfogadása a 2020. december 
10-i polgármesteri döntéssel megvalósult. (Ügyintéző: Kovács Gábor, ügyiratszám: 
LMKOH/9783/2020.) 
 
121/2020. (VII.09.) ÖH. 
2019. évi ellenőrzési jelentés 
 
122/2020. (VII.09.) ÖH. 
Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra  
           

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a Magyarország 2020. évi központi  költségvetéséről szóló 2019. évi  LXXI. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati kiírás c) 
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázati alcél megvalósítására a 6050 
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Lajosmizse, 2273 és 2504/3 helyrajzi számú Vörösmarty utca Dózsa György út és 
Kossuth Lajos utca közötti útszakasz felújítása vonatkozásában. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
pályázat vonatkozásában 13.123.573.- forint saját forrást biztosít és kötelezettséget vállal 
arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a saját forrást Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletében elkülöníti. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére és aláírására, a pályázat 
benyújtására, nyertes pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat és a 
szükséges szerződések megkötésére, a pályázat megvalósítására. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2020. július 09. 

 
A pályázat támogatásban nem részesült. (Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: 
LMKOH/11337-13/2020.) 
 
2020. július 27.  
 
 
123/2020. (VII.27.) ÖH. 
XXVIII. Lajosmizsei Napok program- és  
költségvetési tervezetének jóváhagyása 
 
A program megvalósítása folyamatban van, melynek időpontja 2021. augusztus 20-22. 
(Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOH/189-28/2020.) 
  
124/2020. (VII.27.) ÖH. 
Víziközmű-rendszer térítésmentes átvétele 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a PLG Hungary 
Baromfitenyésztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által felajánlott 
Lajosmizse, külterület 0394/115. hrsz-ú állami tulajdont képező kivett közút területen 
található víziközmű tulajdonjogát térítésmentesen átveszi. 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
Polgármestert jelen határozattal érintett valamennyi eljárási cselekmény megtételére és a 
tulajdonjog átruházó szerződés aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2020. július 27. 
 
A szerződéskötés 2020. július 31-én megtörtént. (Ügyintéző: dr. Mátyus Béla, ügyiratszám: 
LMKOH/10480-3/2020.) 
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2020. augusztus 13.  
 
125/2020. (VIII.13.) ÖH. 
Előkészítő döntés meghozatala a temetői kiszolgáló épület felújításával kapcsolatosan 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új temetői 
ügyfélfogadói épületet hagyományos, falazott kivitelben kívánja megvalósítani 
maximum 100 m2 nagyságban, az alábbi helyiségek betervezésével és a garázs épületének 
növelési lehetőségével a meglévő ravatalozó épület stílusával megegyezően: 

Megnevezés Alapterület (m2) 
Ügyfélváró 10 

Iroda 18 
Kellékbemutató 25 
Mosdó+előtér 5 

Étkező 10 
Tároló helyiség 28 

  
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1.) pontjában foglalt kivitelezési munkát megelőző tervezési feladat 
elvégzésére kérjen be 3 árajánlatot, valamint a legkedvezőbb árajánlatot tevővel kösse 
meg a tervezési szerződést a 2019. évi temetői bevételek terhére. 

  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2020. augusztus 13. 
 
A három ajánlat bekérése megtörtént, amely alapján a Triskell Épülettervező Kft-vel a 
szerződéskötés létrejött. Az elkészült tanulmányterv 2021. II. negyedévében megküldésre került 
Képviselő-testület tagjai részére. (Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: LMKOH/180-
14/2020.) 
 
126/2020. (VIII.13.) ÖH. 
Lajosmizse, 0275/152 hrsz-ú ingatlan területrészeinek térítés nélküli visszaadása 

 
                                                Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal 804059/13/2020 számú határozathoz tartozó változási 
vázrajz szerint a 0275/152 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból 
leválasztandó területrészeket, (468 m2 és 843 m2, összesen 1311 m2) forgalomképessé 
nyilvánítja és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 27. § (8) bekezdése értelmében feleslegessé vált közterületként az érintett 
tulajdonos Dudás Energia Kft (6000 Kecskemét, Hínár u. 21) részére térítés nélkül 
visszaadja figyelemmel arra, hogy a fenti helyrajzi számú ingatlan „ingyenes átadás” 
jogcímen került az Önkormányzat tulajdonába (kialakítva  a 0394/11 és 0275/99-es 
helyrajzi számú ingatlanokból).  
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás aláírására és a kapcsolódó 
teendők megtételére. 
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3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.-2. pont szerinti 
megállapodás ügyvédi munkadíját és a kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási eljárási díjat 
átvállalja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 13. 

 
A térítésmentes visszaadásról szóló megállapodás megkötése megtörtént. (Ügyintéző: Kovács 
Gábor , ügyiratszám: LMKOH/12091-2/2020.) 
 
127/2020. (VIII.13.) ÖH. 
Orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására 

 
Határozat 

 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ügyeleti 
ellátást biztosító háziorvosok részére fizetendő ügyeleti díjat jelenleg nem módosítja, az 
önkormányzat előzetes kötelezettségvállalásaira és folyamatban lévő beruházásaira, továbbá 
a COVID19 helyzet miatti forráselvonásokra tekintettel.  
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Basky András 
polgármestert, hogy a döntésről az érintettek részére a tájékoztatást megtegye.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 13. 

 
A polgármester az érintett orvosok részére a tájékoztatást megtette. (Ügyintéző: Rostásmé 
Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/11891-6/2020.) 
 
128/2020. (VIII.13.) ÖH. 
Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a 
Tavaszi hagyományőrző rendezvénysorozat 
Lajosmizsén című pályázat kapcsán 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Lajosmizse Város 

Művelődési Háza és Könyvtára „Tavaszi Hagyományőrző rendezvénysorozat 
Lajosmizsén” című támogatási kérelmében megjelölt célok megvalósításához a 
Lajosmizse 22/2 hrsz-ú ingatlanon és ehhez kapcsolódóan a tulajdonosi hozzájárulást 
megadja. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy amennyiben 
a Zöld város projekt megvalósítása miatt akadályba ütközik az 1.) pontban megjelölt 
rendezvény megvalósítása a 22/2 hrsz-ú ingatlanon, akkor a rendezvény a Városház téren, 
a Lajosmizse 706 hrsz-ú ingatlanon is megvalósítható. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 13. 

 
A tulajdonosi hozzájárulás kiadása megtörtént. Az intézmény a pályázatot benyújtotta. A 
rendezvény a pandémia miatt átütemezésre került 2022. májusára. (Ügyintéző: Horváth Sándor, 
ügyiratszám: LMKOH/189-30/2020.) 
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129/2020. (VIII.13.) ÖH. 
A XXVII. Lajosmizsei Napok programjainak 
áthelyezése 2021. évre 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus 20-23. 

között megrendezésre kerülő XXVII. Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatot az 
augusztus 20. ünnepség és koszorúzás kivételével, figyelemmel a járványügyi készültségi 
időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI.17.) Korm. rendelet 2.§-ában 
foglaltakra, 2021. évben kívánja megrendezni azzal, hogy ha ezt a járványügyi 
rendelkezések lehetővé teszik. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 13. 

 
A XXVII. Lajosmizsei Napok rendezvénysorozat 2021. június 25-26. napjain megrendezésre 
került. (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOH/189-30/2020.) 
 
130/2020. (VIII.13.) ÖH. 
A 2020. augusztus 30-i Búcsúvásár megrendezése 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus 30. napjára 
tervezett Búcsúvásárt a járvány terjedésének megakadályozása érdekében nem tartja meg. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 13. 
 
A vásár elmaradásának hirdetése megtörtént. (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: 
LMKOH/189-30/2020.) 
 
131/2020. (VIII.13.) ÖH. 
123/2020. (VII.09.) határozat módosítása 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 123/2020. 
(VII.09.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXVIII. Lajosmizsei 
Napok programtervezetét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja 
azzal, hogy a programok megvalósítására pályázat kerüljön benyújtásra a TOP-7.1.1-H-
113-2 azonosító számú, Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, 
rendezvény sorozatok szervezése című TOP CLLD Helyi Felhívásra. 

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

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 13. 
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A pályázat benyújtása a határozat szerinti tartalommal határidőben megtörtént, a pályázat 
pozitív bírálatban részesült, a rendezvény 2021. augusztus 20-22. napjai között megtartásra 
kerül. (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOH/189-30/2020.) 
 
132/2020. (VIII.13.) ÖH. 
2020. őszi rendezvényekkel kapcsolatos döntés 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a polgármesternek, 
hogy a 2020. év őszére tervezett rendezvények megtartása -  ahol a látogatói létszám 
várhatóan megközelíti az 500 főt -   a koronavírus járvány terjedésének 
megakadályozása érdekében korlátozásra kerüljön. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 13. 
 

A döntés hirdetése a lakosság felé megtörtént. (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: 
LMKOH/189-30/2020.) 
 
133/2020. (VIII.13.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  
Alapító Okiratának módosítása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára – a határozat 1. mellékletét képező – módosító 
okiratát valamint a határozat 2. melléklet szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az alapító okiratot aláírja, és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 

Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester 
Határidő: 2020. augusztus 13. 

 
Az alapító okirat módosítása és a változás bejelentés a Magyar Államkincstár felé megtörtént.  
(Ügyintéző: Rostásmé Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/1918-1/2020.) 
 
134/2020. (VIII.13.) ÖH. 
Polgármester veszélyhelyzet alatt hozott döntéseinek megerősítése 
 
135/2020. (VIII.13.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés 
meghozatala 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizséért 
Közalapítvány 2019. évi beszámolóját elfogadja.  
Határidő: 2020. augusztus 13. 
Felelős: Képviselő-testültet 

 
A Közalapítvány elnökének értesítése a beszámoló elfogadásáról - a Közalapítvány titkárán 
keresztül - megtörtént.  (Ügyintéző: dr.Mátyus Béla, ügyiratszám: LMKOH/1847-2/2020.) 
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2020. szeptember 17. 
 
136/2020. (IX.17.) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés 2. mellékletét 
képező - Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását 
elfogadja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott módosításnak 
megfelelően az egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére és aláírására.   
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 17. 

 
A társulási megállapodás aláírása és az egységes szerkezetű megállapodás elkészítése 
megtörtént. (Ügyintéző: Rostásmé Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/614-5/2020.) 
 
137/2020. (IX.17.) 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 
2021. 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 2021. 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 10.000 Ft/fő/hó. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. 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 2020. október 1. napjáig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére. 
Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 17.; a nyilatkozat megküldésére: 2020. október 1.  
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A csatlakozás megtörtént, a beérkezett pályázatok elbírálásáról a polgármester, mint 
veszélyhelyzet alatti Önkormányzati Bizottsági hatáskörben eljáró a döntést határidőben 
meghozta.   (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: LMKOH/6888-2/2020.) 
 
138/2020. (IX.17.) ÖH. 
Szárzúzó gép vásárlása 

                                                          Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szárzúzó gép vásárlására 
beérkezett árajánlatok közül a Royal Traktor 4.878.324 Ft-os ajánlatát fogadja el, tudomásul 
véve az árfolyam ingadozásból adódó árváltozást. Ez az összeg tartalmazza az ORSI 
MAGNUM H250 szárzúzót, a pneumatikus ütközésbiztosítás és láncos kő kirepülési védelem 
kiegészítőket és felhatalmazza Basky András polgármestert a szárzúzó gép vásárlásával 
kapcsolatos adásvételi szerződés aláírására. A gépvásárlás forrása a 2020. évi 
költségvetéséről szóló 7/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 10. melléklet „felhalmozási 
kiadások részletezése” táblázat 1.18. során erre a célra elkülönített 5.500.000.-Ft-ot.  

      Határidő: 2020. szeptember 17. 
      Felelős: Képviselő-testület 
 
A szárzúzó gép vásárlása megtörtént 2020. november végén. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, 
ügyiratszám: LMKOH/568-40/2020.) 
 
139/2020. (IX.17.) ÖH. 
Régi Városháza udvarának fejlesztése 
 

Határozat 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a GOMÉP Kft. 
ajánlatát a Régi Városháza udvarán az aszfaltozási munkálatokra, mint a „Zöld város 
projekt” pótmunkájára vonatkozóan. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a szerződés módosítására és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásra. 

5.) A pótmunkák forrása a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(II.28.) önkormányzati 
rendelet 7. melléklet „Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának 
alakulása” táblázat 16. sor, D oszlopa. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. szeptember 17. 
 
Az aszfaltozási munka elkészült. (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOH/169-
52/2020.) 
 
140/2020. (IX.17.) ÖH. 
Parkolási rend kialakítása a városközpontban 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városház téri fejlesztésre 
tekintettel a parkolási rendet a következők szerint alakítja ki: 

- Városház tér óvoda felöli oldalán lévő közterületi parkolók: ügyfelek és lakosság 
részére, 
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- Mizsei utcai közterületi parkolók: lakosság és iskolai forgalom részére, 
- Régi Városháza udvarán lévő intézményi parkoló: munkanapokon reggel 7.00-17.00 

óra között önkormányzati dolgozók parkolására, ezen időszakon kívül engedéllyel 
rendelkező társasházi lakók részére fenntartott parkolók. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. szeptember 17. 
 
A kialakított parkolási rend bevezetésre került. (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: 
LMKOH/169-52/2020.) 
 
141/2020. (IX.17.) ÖH. 
Mátyás király szobor talapzatának felújítása 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városház téren 

áthelyezendő Mátyás király szobor talapzatának felújítására érkezett árajánlatot bruttó 
270.000.- forintos összeggel elfogadja, és a felújításra vonatkozó munkálatokat 
megrendeli, valamint felhatalmazza a polgármester a vonatkozó dokumentumok 
elkészítésre és aláírására. 

2) A szobor felújításának forrása a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(II.28.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. évi 
kiadásai” táblázat 1.5.4.1. sora. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. szeptember 17. 
 
A szobor talapzatának felújítása elkészült. (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: 
LMKOH/169-52/2020.) 
 
142/2020. (IX.17.) ÖH. 
A 2020-2035. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv  
Közműves ivóvízellátás ágazat tervezetének véleményezése 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képező 2021-2035. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves ivóvízellátás 
tervezetét. 
Határidő: 2020. szeptember 17. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A GFT elfogadásáról szóló döntés megküldésre került a BÁCSVÍZ Zrt részére, aki továbbította 
a MEKH felé. A MEKH a tervezetet elfogadta. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: 
LMKOH/583-57/2020.) 
 
143/2020. (IX.17.) ÖH. 
A 2021-2035. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv  
Közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás ágazat tervezetének véleményezése 
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Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. 
mellékletét képező 2021-2035. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves 
szennyvízelvezetés és - tisztítás tervezetét. 
 
Határidő: 2020. szeptember 17. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A GFT elfogadásáról szóló döntés megküldésre került a BÁCSVÍZ Zrt részére, aki továbbította 
a MEKH felé. A MEKH a tervezetet elfogadta. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: 
LMKOH/583-57/2020.) 
 
144/2020. (IX.17.) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása 
 
A pályázat kiírását a Képviselő-testület 158/2020. (X.15.) határozatával megismételte.  
( Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: LMKOH/156-72/2020.) 
 
145/2020. (IX.17.) ÖH. 
Sebők Márta módosító indítványa 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sebők Márta Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság elnök módosító javaslatát - mely arra irányult, hogy a határozat-
tervezet 5) pontja kerüljön törlésre – a Képviselő-testület nem fogadta el. 

            Határidő: 2020. szeptember 17. 
            Felelős: Képviselő-testület 
 
Végrehajtást nem igényel. 
 
146/2020. (IX.17.) ÖH. 
Új sportcsarnok építésének előkészítése 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lajosmizsei 
700/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon Lajosmizse Város Önkormányzata 
beruházásában és üzemeltetésében kíván sportcsarnokot létesíteni.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzata a megvalósítani kívánt új sportcsarnok építési 
beruházáshoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervekre, valamint az engedélyezési 
eljárás lefolytatására állami támogatás iránti kérelmet nyújt be a Beruházás Előkészítési 
Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII.6.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés n) o) p) 
pontjai alapján.  

3) A Képviselő-testület az új sportcsarnok terveinek átdolgozására a COMFORT Tervező 
Kft. tervezési árajánlatai közül a bruttó 4.241.800 -Ft összegű tervezési ajánlatot fogadja 
el.  
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4) A Képviselő-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a támogatási kérelem 
benyújtásával kapcsolatos dokumentumok aláírására, a támogatási kérelem benyújtására, 
nyertes támogatás esetén a támogatói okirat aláírására, a tervezési szerződés megkötésére. 

Határidő: 2020. szeptember 17. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A támogatási kérelem benyújtása megtörtént, amely pozitív bírálatban részesült, a támogatói 
okirat 2020. decemberben megkötésre került. A COMFORT Tervező Kft.-vel a tervezési 
szerződéskötés megtörtént. Jelenleg az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése zajlik, 
a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje: 2021. október 31. (Ügyintéző: Szilágyi 
Ödön, ügyiratszám: LMKOH/12028-18/2020.) 
 
147/2020. (IX.17.) ÖH. 
2020. 1. féléves beszámoló 
 
 
2020. szeptember 29. 
 
 
148/2020. (IX.29.) ÖH 
Guti Istvánné közalkalmazott jogviszonyának – kérelmére – felmentéssel történő 
megszűntetése 
 
149/2020. (IX.29.) ÖH. 
Lajosmizse 708/3 hrsz. –ú ingatlannal kapcsolatos döntések 

 
Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Papp Péter ajánlatát 
a Lajosmizse 708/3 hrsz. –ú ingatlanra (Lajosmizse, Katona József utca 1.) és annak 
ajánlat szerinti ingóságaira, mindösszesen 12.000.000.-Ft értékben. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az 1) pontban megjelölt ingatlan és ingóságok adásvételi szerződésének megkötésére és 
az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására. 

3) Az 1) pontban megjelölt ingatlan és ingók vásárlásának forrását a 2020. évi 
költségvetéséről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 
„Felhalmozási kiadások részletezése” táblázat 1.33. Ingatlan, ingó vásárlás/kisajátítás 
terhére biztosítja. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
 
Az adásvételi szerződéskötés megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: 
LMKOH/240-72/2020.) 
 
 
150/2020. (IX.29.) ÖH. 
Településrendezési eszközök bölcsőde létesítéséhez kapcsolódó módosítása 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város településrendezési 
eszközei módosításának tárgyalásos eljárás keretében való elindításáról dönt a 
következők szerint: 
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1.1.A lajosmizsei 708/10 és 708/4 helyrajzi számú ingatlanai övezeti besorolásának 
megváltoztatása úgy, hogy bölcsőde építésére alkalmassá váljon, az előterjesztésben 
foglaltak szerint. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1.1 sorszám 
szerinti módosítások területeit a nyertes pályázati beruházás megvalósítása miatt kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítja. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 
1-2. pontok végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
 

A településrendezési eszközök 2020 évben indult módosításának elfogadása a 2020. december 
10-i polgármesteri döntéssel megvalósult. (Ügyintéző: Kovács Gábor, ügyiratszám: 
LMKOH/9783-7/2020.) 
 
2020. október 15. 
 
151/2020. (X.15.) ÖH. 
Döntés a piac területén árusító faház elhelyezéséről  
            

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Baksa László egyéni 
vállalkozó részére az árusító faház telepítését a Lajosmizsei Piac kirakodó- és 
használtcikk piac területére javasolja.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2020. október 15. 

 
A faház elhelyezése megtörtént. (Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: LMKOH/179-
156/2020.) 
 
152/2020. (X.15.) ÖH. 
Kérelem piac területén árusító faház elhelyezéséről  
            

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi Baksa László 
egyéni vállalkozó részére 1 db az előterjesztés mellékletében szereplő kérelemben leírt 
árusító faház telepítését a Lajosmizsei Piac kirakodó- és használtcikk piac területére. 

2.) Az árusító faház telepítésével kapcsolatos minden költséget Baksa László egyéni 
vállalkozó visel. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a szerződé  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2020. október 15. 

 
A faház elhelyezése megtörtént. (Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: LMKOH/179-
156/2020.) 
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153/2020. (X.15.) ÖH. 
Hozzájárulás adása telephelyként történő bejegyzéshez 
            

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi Baksa László 
egyéni vállalkozó részére, hogy a 6050 Lajosmizse, Szent Imre téri (1588/30 hrsz) 
Lajosmizsei Piac a vállalkozó telephelyeként bejegyeztetésére kerüljön. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a határozat 1.) pontjában foglaltakkal kapcsolatos valamennyi nyilatkozat megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2020. október 15. 

 
A  vállalkozó telephelyeként bejegyeztetésre került. (Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: 
LMKOH/179-156/2020.) 
 
154/2020. (X.15.) ÖH. 
Lajosmizse Település Klímastratégia-tervezet (2020-2030) előzetes jóváhagyása, 
társadalmi egyeztetésre bocsátása 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete áttanulmányozta és elfogadja 
a Lajosmizse Település Klímastratégia-tervezetben foglaltakat. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete széleskörű társadalmi 
egyeztetésre ajánlja az anyagot az illetékes hatóságok, társszervek, konzorciumi partner, 
szakmai szervek, civilek, gazdasági szereplők bevonásával.  

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottságot a társadalmi egyeztetéseken való aktív 
közreműködésre.   

Felelős: Képviselő-testület, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 
Határidő: 2020. október 15. 
 
Lajosmizse Település Klímastratégia-tervezetének széleskörű társadalmi egyeztetése 
folyamatban van. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: LMKOH/157-137/2020.) 
 
155/2020. (X.15.) ÖH. 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – Lajosmizse Város Önkormányzatát érintő 
részének - felülvizsgálata 
  

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében 
foglalt, felülvizsgált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – Lajosmizse Város 
Önkormányzatát érintő részét - elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális szolgáltatástervezési 
koncepciót aláírja és a határozatban foglaltakról az érintett intézményvezetőket 
tájékoztassa.  

Felelős: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Határidő: 2020. október 15. 
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A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció aláírása és a határozatban foglaltakról az érintett 
intézményvezetők tájékoztatása megtörtént. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: 
LMKOH/17774-2/2020. ) 
 
156/2020. (X.15.) ÖH. 
Tájékoztató víziközművek átvételéről 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 997/101 hrsz-ú, valamint 997/107 
hrsz-ú kivett közutak területén létesített víziközművek (szennyvíz csatorna) átvételéről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. október 15. 
 
Végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/17624-
6/2020.) 
 
157/2020. (X.15.) ÖH. 
Faragó Környezetvédelmi Kft. 2020. 01. 01. – 2020. 09. 01. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó beszámolójának elfogadása 

 Határozat 
  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Faragó Környezetvédelmi 
Kft. 2020. 01. 01. – 2020. 09. 01. időszak közötti nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízre vonatkozó beszámolóját.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. október 15. 
 
A beszámoló elfogadásáról a közszolgálattó tájékoztatása megtörtént.  
 
158/2020. (X.15.) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 
kapcsolatos pályázat ismételt kiírása 

A pályázat kiírása a határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént, de pályázó a 
feladatellátásra nem jelentkezett, így a polgármester a közérdekű közszolgáltató kijelölése iránt 
intézkedett a feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében. ( Ügyintéző: Kasnyikné Földházi 
Tünde, ügyiratszám: LMKOH/156-72/2020.) 
 
159/2020. (X.15.) ÖH. 
Boromissza Dezső szobrának restaurálása 
 

Határozat 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Boromissza Dezső hősi 
halált halt tanító szobrának restaurálását és felújítását és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szükséges munkákat megrendelje maximum 250.000.- Ft összegig.    
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1./ pontban foglaltak fedezetét 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 
7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi 
kiadásai” táblázat „1.5.4.1. Általános tartalék” sora terhére biztosítja. 
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3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a restaurált szobor 
a Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (6050-Lajosmizse, Szabadság tér 13.) udvarán 
kerüljön felállításra és felkéri a polgármestert, hogy a szükséges egyeztetéseket folytassa le. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. október 15. 
 
A Kecskeméti Tankerületi Központ a restaurált szobor iskola udvarán történő felállításához 
hozzájárult, a szobor restaurálása folyamatban van. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, 
ügyiratszám: LMKOH/16966-6/2020. ) 
 
160/2020. (X.15.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Művelődési 

Háza és Könyvtára  - az előterjesztés melléklete szerinti - Szervezeti és Működési 
Szabályzatát jóváhagyja. 

2.) A szervezeti és működési szabályzat 2020. november 1. napján lép hatályba. 
Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által 141/2017. (IX.21.) számú határozattal jóváhagyott Szervezeti és 
Működési Szabályzat. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert hogy a határozatban foglaltakról az 
intézményvezetőt tájékoztassa és felhatalmazza a Szervezeti és Működési Szabályzat 
aláírására.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. október 15. 
 

Az SZMSZ aláírása és az intézmény vezető tájékoztatása megtörtént. (Ügyintéző: Rostásné 
Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/18211-2/2020. ) 

 
161/2020. (X.15.) ÖH. 
Városház téri társasházi területek leburkolásának elvetése 

 
                                                Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a 
„Városház téri lakó- és üzletház, illetve Attila u-i lakó- és üzletház” 2020. szeptember 
21-i közgyűlésén elfogadott javaslatot. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja az 1. pont 
szerinti Társasház Közösségek részére, hogy a Városház tér egységes arculata 
érdekében önerőből valósítsák meg a tulajdonukban lévő területen az előterjesztés 
szerinti térburkolatokat. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. október 15. 
 

A Városház téri társasházi területek burkolása a társasház és a GOMÉP KFT közös 
együttműködésével megvalósult. (Ügyintéző: Kovács Gábor, ügyiratszám: LMKOH/18250-
2/2020. ) 
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162/2020. (X.15.) ÖH. 
Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítása 
 
163/2020. (X.15.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács - 2019. szeptember és 2020. július között 
végzett - munkájáról   
 
164/2020. (X.15.) ÖH. 
Lajosmizse, 0399/11 hrsz-ú ingatlan átvétele út céljára 

 
                                                Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja ingyenes 
átadás jogcímén az előterjesztés mellékletét képező vázrajz alapján kialakítani 
tervezett 812 m2 alapterületű lajosmizsei 0399/11 helyrajzi számú ingatlant azzal, hogy 
az ügylet kapcsán minden költséget a kérelmező visel. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fekete 
Zsolt alpolgármestert az 1. pont szerinti tulajdonjog átruházási szerződés aláírására és 
a tulajdonjog megszerzéséhez kapcsolódó valamennyi teendő megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. október 15. 
 

Az átruházási szerződés aláírása megtörtént 2020. októberben. (Ügyintéző: Kovács Gábor, 
ügyiratszám: LMKOH/18230-2/2020. ) 

 
165/2020. (X.15.) ÖH.- 168/2020. (X.15.) ÖH. 
Elismerő oklevelek  
 
2020. október 21.  
 
169/2020. (X.21.) ÖH. 
Szerződés kötés az SOS Központ Kft.-vel jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszert és 
intézményi segélyhívó rendszert biztosító szolgáltatóval   

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az SOS 
Központ Kft. jelzőrendszeres házi segítségnyújtó és intézményi segélyhívó rendszer 
szolgáltatás bevezetését Lajosmizse Városban támogatja, egyúttal felhatalmazza 
Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
(továbbiakban: Egészségház) vezetőjét, hogy valamennyi szükséges intézkedést 
megtegyen, a szükséges szerződéseket megkösse.    
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. október 21. 
 

Az SOS Központ Kft. jelzőrendszeres házi segítségnyújtó és intézményi segélyhívó rendszer 
szolgáltatás bevezetése megtörtént, a készülékek működtetéséhez az önkormányzat az 
igénybevevők részre rendkívüli települési támogatást nyújt.(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák 
Renáta, ügyiratszám: LMKOH/19919-4/2020. ) 
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170/2020. (X.21.) ÖH. 
Településrendezési eszközök 2020 évi módosítása partnerségi véleményezésének lezárása 
 

1. A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 
42. § (1) bekezdése alapján a város Településrendezési Terve  
1.1.120/2020. (VII.09.) ÖH szerinti módosítása partnerségi véleményezése során 

beérkezett véleményeket az előterjesztés 3. melléklete szerint fogadja el, a bölcsőde 
Radnóti tér 473 és 474 hrsz-okra telepítésére vonatkozó módosítást elveti; 

1.2.120/2020. (VII.09.) ÖH szerinti módosítása partnerségi véleményezése során 
beérkezett véleményeket az előterjesztés 3. melléklete szerint fogadja el, a 0267/4 
hrsz-on lévő benzinkútra vonatkozó módosítást folytatja; 

1.3.150/2020. (IX.29.) ÖH szerinti módosítása partnerségi véleményezése során 
beérkezett véleményeket az előterjesztés 3. melléklete és az ott feltüntetett indokolás 
szerint nem fogadja el, a bölcsőde 708/10 és 708/4 hrsz-okra telepítésére vonatkozó 
módosítást folytatja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a KR. 42. § (1) bekezdés szerint az 1. pont 
szerinti döntés dokumentálásával és közzétételével, valamint a (2) bekezdés szerinti 
végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatásának kezdeményezésére. 
Határidő: 2020. október 21. 
Felelős: Basky András polgármester 
 

A településrendezési eszközök 2020 évben indult módosításának elfogadása a 2020. december 
10-i polgármesteri döntéssel megvalósult. (Ügyintéző: Kovács Gábor, ügyiratszám: 
LMKOH/9783-10/2020. ) 

 
171/2020. (X.21.) ÖH. 
Döntés a 99/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat módosításáról 
(Új bölcsőde létesítésére ingatlan kijelölése) 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 
TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című 
pályázati kiírásra benyújtott, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén” című 
támogatási kérelem vonatkozásában a 99/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozatában 
kijelölt 473 helyrajzi számú megvalósítási helyszínt a Lajosmizse, 708/10 helyrajzi 
számú megvalósítási helyszínre. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a megvalósítási helyszín változásával kapcsolatos összes szükséges 
intézkedéseket megtegye a sikeres projekt megvalósítás érdekében. 

Határidő: 2020. október 21. 
Felelős: Basky András polgármester 

 
A bölcsőde véglegesített helyszíne a támogatási szerződésben rögzítésre került. Az engedélyes és 
a kiviteli tervek elkészültek a végleges megvalósítási helyszín vonatkozásában, a közbeszerzési 
eljárás lezajlott, a nyertes ajánlattevővel 2021. július 20-án a polgármester megkötötte a 
kivitelezési szerződést.(Ügyintéző: Kovács Gábor, ügyiratszám: LMKOH/9783-10/2020. ) 
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2020. október 27. 
 
172/2020. (X.27.) ÖH. 
Piaccsarnok alatti terület térkövezése 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a GOMÉP Kft. ajánlatát 
a Piaccsarnok alatti terület térkövezésére, mint a „Zöld város projekt” pótmunkájára 
vonatkozóan. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés módosítására és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásra. 

3) A pótmunkák forrása a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(II.28.) önkormányzati 
rendelet 2 melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzata kiadásai ” táblázat 1.5.4.1. Általános 
tartalék sora. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. október 27. 
 
A térkövezés megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/240-79/2020.) 
 
173/2020. (X.27.) ÖH. 
Döntés vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatásról 
 

Határozat 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felajánlott 12 millió Ft összegű 
vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatást köszönettel elfogadja.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés megkötésére és a szükséges egyéb intézkedések megtételére.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő:2020. október 27. 
 

A támogatási szerződés megkötése 2020. október 30-án megtörtént. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzébet, 
ügyiratszám: LMKOH/20291-3/2020.) 

 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

……../2021. (…..) ÖH. 
A 2020. január 01-től 2020. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 
meghozott és 2020. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló 
jelentés elfogadása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését – a 2020. 
január 01-től 2020. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 
2020. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. július 26.  

 
Lajosmizse, 2021. július 21. 
        dr. Balogh László sk. 
                 jegyző 


