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ELŐTERJESZTÉS 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. május 09-i ülésére 

 
 
Tárgy: A 2018. január 01-től 2018. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 

meghozott és 2018. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
 
Üsz.: LMKOH/6403-1/2019. 
  
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.  
 
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: 
 
2018. január 10. rendkívüli ülés  
 
 
1/2018. (I.10.) ÖH  
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének helyi 
földbizottság feladatkörében kiadott BACS01-07667-9/2017. iktatószámú állásfoglalása 
ellen benyújtott kifogás elbírálása 
 
 
2/2018. (I.10.) ÖH  
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének helyi 
földbizottság feladatkörében kiadott BACS01-07352-13/2017. iktatószámú állásfoglalása 
ellen benyújtott kifogás elbírálása 
 
Zárt ülés határozatai 
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2018. január 18.  
 
3/2018. (I.18.) ÖH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátás teljes 
idejére számított indokolt többletköltségei iránti közérdekű szolgáltatói igény 
megtárgyalása és elfogadása   

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi támogatásra javasolja a kijelölt 
közérdekű szolgáltató ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt 
többletköltségei iránti igényét.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a kijelölt közérdekű szolgáltató ideiglenes begyűjtési ellátás teljes 
idejére számított indokolt többletköltségei iránti igényét megküldje a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére és az egyéb szükséges 
intézkedéseket megtegye.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2018. január 18. 

A kijelölt közérdekű szolgáltató ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt 
többletköltségei iránti igénye a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(továbbiakban: MEKH) részére 2018. január 22-én megküldésre került.  
A BMÖGF/699-2/2018. iktatószámú támogatói okiratban a Belügyminisztérium a MEKH 
javaslata alapján Lajosmizse Város Önkormányzatát a 2018. június 27. napján kelt, 
BMÖGF/699-1/2018. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a központi költségvetés 
terhére 371 032 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A miniszteri döntés alapján 
nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül, 
2018. július 18-án tovább utalta a közérdekű szolgáltatónak, egyúttal támogatási szerződésben 
rögzítésre került a támogatás felhasználásának feltételei, továbbá az elkülönített elszámolásra 
vonatkozó szabályok.  (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: 
LMKOH/4/7/2018.) 
 
4/2018. (I.18.) ÖH. 
LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés módosításának elfogadása a Rév 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával, a Római Katolikus Főplébániával  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 2. 
melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés-módosítást, amelyet a Római Katolikus 
Főplébániával köt kötelező önkormányzati feladat – szenvedélybetegek és pszichiátria 
betegek nappali ellátására azzal, hogy a Római Katolikus Főplébánia képviselője Dr. Jeney 
Gábor Mihály plébános helyett Dr. Finta József plébános. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
2. melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés-módosítás aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. január 18. 
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Az LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés 1. sz. szerződés-módosítása aláírásra 
került 2018. január 19. napján, majd átadásra került a nyilvántartások közé és a pénzügyi iroda 
részére. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/50-5/2018.) 
 
 
5/2018. (I.18.) ÖH. 
LMKOH/79/7/2017. sz. feladat-ellátási szerződés módosításának elfogadása a Rév 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával, a Római Katolikus Főplébániával  
 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 3. 
melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés-módosítást, amelyet a Római Katolikus 
Főplébániával köt a pszichiátriai betegek-, szenvedélybetegek közösségi ellátására, és 
szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátására azzal, hogy a Római Katolikus Főplébánia 
képviselője Dr. Jeney Gábor Mihály plébános helyett Dr. Finta József plébános. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
3. melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés-módosítás aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. január 18. 
 
Az LMKOH/79/7/2019. sz. feladat-ellátási szerződés 1. sz. szerződés-módosítása aláírásra 
került 2018. január 19. napján, majd átadásra került a nyilvántartások közé és a pénzügyi iroda 
részére. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/50-5/2018.) 
 
6/2018. (I.18.) ÖH. 
A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő 
Szolgálat beszámolója a 2017. évi tevékenységéről   
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Római Katolikus Főplébánia 
fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat – előterjesztés 1. melléklete 
szerinti - 2017. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. január 18. 
 
A beszámoló elfogadásáról szóló határozat-kivonat 2018. január 18. napján megküldésre került 
a Római Katolikus Főplébánia részére, megköszönve abban támogató munkájukat. (Ügyintéző: 
Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/50-5/2018.) 
 
 
7/2018. (I.18.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata közötti együttműködési  
megállapodás felülvizsgálata 
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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 együttműködési megállapodást.   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás elkészítésére és 
aláírására.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 18. 
 
Az együttműködési megállapodás 2018. január 22. napján aláírásra került. Az együttműködési 
felülvizsgálatról a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 
Osztályának tájékoztatása megtörtént, valamint a nemzetiségi jogokról szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény előírásainak megfelelően mind a helyi önkormányzat mind a nemzetiségi 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzata módosításra került a módosításnak 
megfelelően. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: LMKOH/366-2/2018.) 
 
8/2018. (I.18.) ÖH. 
Állásfoglalás a Soros tervvel kapcsolatban  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete büszke arra, hogy az elmúlt 
negyed században aktív civil élet alakult ki a városban, melyet az önkormányzat 
anyagilag és erkölcsileg is támogatott, és a továbbiakban is támogatni kívánja.  
Az Önkormányzat az élet számos területén tevékenykedő civil szervezeteket, az azokat 
alkotó önszerveződő közösségeket és az ezekben végzett önkéntes munkát értéknek 
tekinti, és meg kívánja védeni attól, hogy Soros György spekulációs ügyletekből 
származó vagyonából felvásárolja azokat és rájuk kényszerítse betelepítéspárti 
ideológiáját. 
Az Önkormányzat tiltakozik az ellen, hogy a legújabb hírek szerint Soros György az 
általa korábban megjelentetett terv végrehajtása érdekében bevándorlás-szervező 
irodákat akar nyitni a magyar városokban, és több százezer dollárt oszt szét ezekben a 
hetekben, hogy felépítse vidéki hálózatát. Ez a terv valamennyi magyar településre, így 
Lajosmizsére is rendkívül veszélyes, hiszen veszélybe kerülne a mindennapok 
biztonsága. 
A lajosmizseiek maguk döntik el az ügyeiket és nem szeretik, ha máshol élők döntenek 
helyettük, ezért a közgyűlés - képviselve a Lajosmizsén élők érdekeit - kinyilvánítja, 
hogy nem kíván Lajosmizsén sem bevándorlás-szervező irodát, sem migránstábort; 
egyúttal szorgalmazza, hogy a magyar önkormányzatok utasítsák el a Soros György 
által tervezettek és a kötelező felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy ezen határozatról tájékoztassa a Megyei Jogú Városok Szövetségét.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. január 18. 
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A határozat továbbítása a polgármester úr részére megtörtént.  (Ügyintéző: dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester, ügyiratszám: LMKOH/483-2/2018.) 
 
2018. február.08  
 
9/2018. (II.08.) ÖH. 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
támogatása tárgyában hozott 128/2017. (IX.21.) ÖH. módosítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány támogatása tárgyában meghozta a 128/2017. (IX.21.) 
önkormányzati határozatát, melynek 2. pontját az alábbi mondattal egészít ki.  
„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elfogadott 
támogatást Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 
jogcímen biztosítja.” 

2)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvánnyal kösse meg a 
támogatási szerződés módosítását.  
Határidő: 2018. február 8. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvánnyal a támogatási szerződés módosítása megtörtént.  
(Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/432-5/2018.) 
 
 
10/2018. (II.08.) ÖH. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2017. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület - előterjesztés melléklete szerinti - 2017. évről szóló szakmai 
beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. február 8. 

 
A beszámoló elfogadásáról szóló határozat-kivonat 2018. február 12. napján megküldésre 
került a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió részére, megköszönve abban 
támogató munkájukat. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/688-
3/2018.) 
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11/2018. (II.08.) ÖH. 
Sebők Márta képviselő javaslata Széchenyi Kosárlabda Akadémia meghívása tárgyában 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sebők Márta javaslatát, mely 
arra irányult, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérje fel 
Fűzy Andrást a Széchenyi Kosárlabda Akadémia társadalmi elnökét, hogy vegyen részt a 
Képviselő testület, vagy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén, annak érdekében, hogy 
számoljon el azzal a közel 40.000.000 forinttal, amit 2015. évben a Képviselő testület 
átutalt a Fekete István Általános Iskola Sportegyesület részére a lajosmizsei 700/2 hrsz-on 
építendő sportcsarnok előkészítési költségeire, nem fogadta el. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. február 8. 

 
 A képviselői javaslat nem lett elfogadva, így a határozat végrehajtást nem igényel. 
(Ügyintéző:--,ügyiratszám:LMKOH/3/19/2018) 
 
12/2018. (II.08.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján az önkormányzat saját 
bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2018. évet követő három évre várható 
összegét az Előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg. 

2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó 
beruházások jelenleg nem ismertek. 

3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat 
gazdálkodása a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott 
előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. február 8. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettsége 2018. évben nem keletkezett. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: 
LMKOH/3/19/2018.) 
 
13/2018. (II.08.) ÖH. 
Platánfák metszése 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Piacon lévő 
platánfák metszését 980.000 Ft-ban megvalósítja. 

2) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti munkálatok fedezetét a 
2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse 
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Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai című táblázat 1.3. Dologi kiadások sora 
terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. bekezdéshez kapcsolódó vállalkozási szerződést 
megkösse és valamennyi szükséges intézkedést megtegyen. 

Határidő: 2018. február 8. 
        Felelős: Képviselő-testület 
 
A platánfák metszésére vonatkozóan az Erdőmester Szövetkezettel a szerződés megkötése 
megtörtént. 2018.04.04-én 693.420 Ft értékben a kapcsolódó számla is kifizetésre került. 
(Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/3/19/2018.) 
 
14/2018. (II.08.) ÖH. 
TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 
pályázathoz további önerő biztosítása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.4.1-15-
BK1-2016-00008 pályázat keretében a kérelemben leírt felújítási munkálatokra 
felmerült többletkiadásokhoz (kerítés, konyha) - amennyiben a pályázat ezt nem 
biztosítja - 15.563.850 Ft értékben a szükséges önerőt biztosítja, és a munkálatokat 
megvalósítja. 

2) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti munkálatok fedezetét a 
2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 10. melléklet Lajosmizse 
Város Önkormányzat Felhalmozási kiadások részletezése című táblázat 2.2. sora 
terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. bekezdéshez kapcsolódó vállalkozási szerződést 
megkösse és valamennyi szükséges intézkedést megtegyen. 

Határidő: 2018. február 8. 
        Felelős: Képviselő-testület 
 
A Gomép Kft-vel a szerződés megkötésre került. A tevékenységek megvalósítása megtörtént. A 
TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 pályázat sikeresen lezárult. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, 
ügyiratszám: LMKOH/3/19/2018.) 
 
 
15/2018. (II.08.) ÖH. 
Cafetéria Szabályzat elfogadása és a  
2018. évi cafetéria keretösszeg meghatározása 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

Határozat 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-
juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000.- Ft-ban határozza meg.  
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2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyben hagyja a 8/2017. 
(I.26.) határozatával jóváhagyott polgármestert megillető cafetéria-juttatásról szóló 
szabályzatot. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
biztosítsa a 2018. évi költségvetésben a juttatás fedezetét. 
Felelős: Képviselő-testület, jegyző 

  Határidő: 2018. február 8.  
 
A határozat kivonatot kapta a pénzügy, a polgármester és az ügyirat.(Ügyintéző: Muhariné 
Mayer Piroska aljegyző Rostásné Rapcsák Renáta intéz, ügyiratszám: LMKOH/145-1/2018.) 
 
16/2018. (II.08.) ÖH. 

  Lajosmizse Város Polgármestere 
  szabadság ütemezésének jóváhagyása 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Polgármestere 2018. évi szabadság ütemezését az előterjesztés 2. melléklete szerint 
jóváhagyja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. február 8. 

 
A határozat kivonatot kapta a pénzügy, a polgármester és az ügyirat.(Ügyintéző: Muhariné 
Mayer Piroska aljegyző Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/622-1/2018.) 
 
2018. március.08 
 
17/2018. (III.08.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi Központ között a 
Lajosmizse Város Önkormányzata által működtetett intézmény(ek) állami működtetésbe 
vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló 
megállapodás I. sz. módosítása  
 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 

polgármestert, hogy a Lajosmizse Város Önkormányzata által működtetett Lajosmizsei 
Fekete István Sportiskolai Általános Iskola működtetésbe adásával összefüggő, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 
vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás I. sz. módosítását, 
- mely a Lajosmizse, Dózsa György út 100. sz. alatti Súry Iskola visszaadásával 
kapcsolatos - aláírja.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert, hogy az 1.) ponthoz kapcsolódó megállapodás-módosítással 
összefüggésben valamennyi intézkedést megtegyen.     
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 8.  
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A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi Központ között létrejött 
megállapodás I. sz. módosítása (LMKOH/113-11/2018.) 2018. március 8. napján aláírásra 
került. Az ingatlanhoz kapcsolódó valamennyi közműszerződés módosításra/átírásra került.  
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/113-8/2018.) 
 
18/2018. (III.08.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi Központ között 
létrejött vagyonkezelési szerződés I. sz. módosítása 
 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 

polgármestert, hogy a Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi 
Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés I. sz. módosítását, - mely a Lajosmizse, 
Dózsa György ú 100. sz. alatti ingatlan Súry Iskola visszaadásával kapcsolatos - aláírja.   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert, hogy az 1.) ponthoz kapcsolódó vagyonkezelési szerződés 1. sz. 
módosítással összefüggésben valamennyi intézkedést megtegyen.    

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 8.  
 
A Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerületi Központ között létrejött 
vagyonkezelési szerződés I. sz. módosítása (LMKOH/113-12/2018.) 2018. március 8. napján 
aláírásra került. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/113-8/2018.) 
 
 
19/2018. (III.08.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás a 700/1 hrsz-ú ingatlanon  
lévő aszfaltpálya burkolásához 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad 

a „Rekortán pálya fejlesztési program” keretében a 700/1 hrsz-ú ingatlanon lévő aszfalt 
kézilabda pálya rekortán burkolattal történő felújítására. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert, hogy az előterjesztés 3. mellékletét képező, a felújítással kapcsolatos 
megállapodást aláírja, a felújításhoz kapcsolódó valamennyi szükséges nyilatkozatot 
megtegye, továbbá arra, hogy a megállapodást annak lényegi, tartalmi elemeit nem 
érintő módon szükség esetén pontosítsa, módosítsa a vagyonkezelőkkel és a Magyar 
Kézilabda Szövetséggel történő egyeztetéseknek megfelelően.   

 Határidő: 2018. március 08. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A 700/1 hrsz-ú ingatlanon lévő aszfalt kézilabda pálya felújításáról szóló megállapodás 
aláírása Basky András polgármester részéről 2018.03.09-én megtörtént.(Ügyintéző: Szilágyi 
Ödön, ügyiratszám: LMKOH/1563/3/2018.) 
 
 



11 
 

20/2018. (III.08.) ÖH. 
Tájékoztató a 2017. évi temető üzemeltetéssel összefüggő  
bevételek és kiadások alakulásáról 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Babérkoszorú Temetkezés Kft., 
mint a köztemető üzemeltetője által a köztemető üzemeltetésével összefüggő 2017. évi 
bevételeiről és kiadásairól szóló - az előterjesztés melléklete szerinti - tájékoztatóját elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 08. 
 
A határozat a Babérkoszorú Temetkezés Kft. részére e-mailen kiküldésre került. (Ügyintéző: 
Dodonka Csaba, ügyiratszám: LMKOH/184/3/2018.) 
 
 
21/2018. (III.08.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2018. évi fejlesztéséről 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. év 
második félévi teljesítéssel a Lajosmizsei Köztemetőben a 4. szakasz urnafal kerítés 
megépítését kívánja megvalósítani. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglalt munka elvégzésére kérjen be 3 
árajánlatot és a fedezet biztosítása céljából azokat terjessze a Képviselő-testület elé. 

  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2018. március 08. 
 
2018. március 13-án a 4. szakasz urnafal kerítés megépítésére bekérésre került az árajánlat. 
Az urnafal kerítés megépítésének kivitelezéséről a Képviselő-testület az áprilisi ülésén döntött. 
(Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: LMKOH/184/3/2018.) 
 
22/2018. (III.08.) ÖH. 
A Lajosmizsei Köztemető útépítésére irányuló közbeszerzési eljárás  
díja fedezetének biztosítása  
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Köztemető 
útépítésére irányuló megismételt közbeszerzési eljárás díjának fedezetére maximum 
300.000 Ft összeget biztosít a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi 
kiadásai” táblázat 1.5.4.1. „Általános tartalék” sora terhére. 

  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2018. március 08. 
 
A Lajosmizsei Köztemető útépítésére irányuló megismételt közbeszerzési eljárás lefolytatására 
vonatkozó megbízási szerződés 2018. március 22-én megkötésre került, LMKOH/184-22/2018. 
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iktatószámon az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társasággal a rendelkezésre álló fedezet terhére bruttó 222.250.- forint értékben. Az 
eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása után épült meg 2018. év második felében a 
Lajosmizsei Köztemetőben a két, új térköves és aszfaltos útszakasz. (Ügyintéző: Dodonka 
Csaba, ügyiratszám: LMKOH/184/3/2018.) 
 
 
23/2018. (III.08.) ÖH. 
Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület  
együttműködési megállapodás iránti kérelme 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 2. 
mellékletét képező Együttműködési megállapodást azzal, hogy a 2. pontban a 
mondatból az „amennyiben” szó kikerül és felhatalmazza a polgármestert az 
előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodás aláírására. Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 4. mellékletét képező 
„Szakmai tervben” javítani kell a „Lajosmizse Község” kifejezést „Lajosmizse Város” 
kifejezésre.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Romano Chachipe 
Lajosmizse Egyesület részére az EFOP-1.3.4-16-2017-00056 „Közös értékeink-
sokszínű társadalom” című pályázatban foglalt programok megvalósítása érdekében a 
Cédulaházra vonatkozó helyiséghasználatot továbbá a közterület használatot biztosítja.  

3)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület által benyújtott helyiség 
használat iránti kérelem elbírálására, és a helyiség használatra vonatkozó megállapodás 
aláírására.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 8. 

 
Határozat átadása az érintettek részére 2018. március 14-én megtörtént. Ezen a napon került 
aláírásra a megállapodás is. A helyiséghasználatra vonatkozó megállapodás 2018. március 29-
én lett megkötve. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: LMKOH/1142-2/2018) 
 
24/2018. (III.08.) ÖH. 
Megszűnő útszakasz átminősítése forgalomképes vagyonná 
 

Határozat 
 

      Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező, záradékolt változási vázrajzon ábrázolt telekalakítás 
során a 0132 helyrajzi számú földrészletből a 0130/10 helyrajzi számú földrészlethez 
csatolandó, megszűnő útszakaszt forgalomképes vagyonná minősíti át. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 8. 
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dr. Törökné a szerződést 2019.03.06-án hozta aláírásra. (Ügyintéző: Kovács Gábor, 
ügyiratszám: LMKOH/279/7/2018.) 
 
 
25/2018. (III.08.) ÖH. 
Alsólajos, 0129/2 és 0132 helyrajzi számú utakat érintő területváltozásokkal kapcsolatos 
felhatalmazás 

 
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul az 

előterjesztés mellékletét képező 16/1746/2017 számon záradékolt 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 0130/9, 0130/10 és 0132 helyrajzi 
szám alatti ingatlanokat általános mezőgazdasági, illetve egészségügyi erdő övezetbe 
sorolja. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert arra, hogy az 1. pont szerinti változási vázrajzot; a kialakuló 0130/17 hrsz. 
ingatlan megvásárlására, és a 0132 hrsz-ú ingatlan 333 m2-es területrésze tekintetében 
adás-vétellel vegyes csere, visszterhes vagyonátruházás, illetve telekalakításra 
vonatkozó szerződést aláírja; valamint további, jelen határozat végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, iratokat aláírjon. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. pont 
szerinti hozzájárulását azzal adja meg, hogy a telekalakítás költségeit (földmérés, 
telekalakítási eljárás, ingatlan-nyilvántartási átvezetés, stb.) az önkormányzat 2/3 
részben viseli, maximum 300.000 Ft összegben, melynek fedezetét Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018 évi költségvetési rendeletről szóló 
6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 9. sora terhére biztosítja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 8. 

 
dr. Törökné a szerződést 2019.03.06-án hozta aláírásra. (Ügyintéző: Kovács Gábor, 
ügyiratszám: LMKOH/279/7/2018.) 
 
26/2018. (III.08.) ÖH. 
Lajosmizse Város Szavazatszámláló  
Bizottságai tagjainak, póttagjainak megválasztása 
 

     Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Szavazatszámláló Bizottságai tagjait, póttagjait a Helyi Választási Iroda Vezetőjének 
indítványára az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint választja meg. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 08.  
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A határozat végrehajtást nem igényel. A választási eljárás során a választási bizottságok 
valamennyi tagja kiértesítésre került és a választást megelőzően a választási jogszabályok 
betartására vonatkozó esküt letették. (Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska aljegyző, 
ügyiratszám: LMKOH/355-23/2018.) 
 
 
27/2018. (III.08.) 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.  

 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2018. március 8. 
 
A Bácsvíz Zrt-vel az üzemeltetési szerződések módosítása megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné 
Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/556-6/2018) 
 
 
28/2018. (III.08.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és jelen határozat 
melléklete szerint elfogadta. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 8. 
 
A közbeszerzési terv felhelyezése a  honlapra valamint feltöltése a Közbeszerzési Adatbázisba 
megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: LMKOH/262/3/2018.) 
 
29/2018. (III.08.) ÖH. 
Hozzájárulás Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum elnevezéséről              
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Városi 
Labdarúgó Sportcentrumot Lázár Bencéről kívánja elnevezni. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Városi 
Labdarúgó Sportcentrum elnevezéséül a „Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó 
Sportcentrum” elnevezést javasolja.  
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3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum elnevezési 
eljárásával kapcsolatosan valamennyi szükséges előzetes intézkedést megtegye, majd 
ezt követően terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 08. 
 
A határozat 2018. március 12-én e-mailen kiküldésre került Faragó Gyula és Árva Zsolt 
részére. A szakmai munka elkezdődött a névadással kapcsolatban. A névadó ünnepség 2019. 
március 23-án volt. (Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: LMKOH-186/2018.) 
 
 
30/2018. (III.08.) ÖH. 
A 2017. január 01-től 2017. december 31-ig tartó időszakban 
a Képviselő-testület által meghozott és 2017. december 31-ig 
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló  
jelentés elfogadása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését – a 2017. 
január 01-től 2017. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 
meghozott és 2017. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - 
elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 08. 

 
A határozat az ügyirat részére elhelyezve 2018. március 1. . További végrehajtást nem 
igényel. (Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska aljegyző, ügyiratszám: LMKOH/1653-1/2018.) 
 
 
31/2018. (III.08.) ÖH. 
Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek 2017 évi módosítása, vélemények 
elfogadása 
 

Határozat 
 

      Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város 
településrendezési eszközeinek 2017 évi módosítása során az egyszerűsített eljárásában 
beérkezett, az előterjesztés mellékleteként ismertetett véleményeket az egyeztető 
tárgyalás jegyzőkönyve szerinti kiegészítésekkel, módosításokkal elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 8. 

 
A 2018. áprilisi ülésen elfogadásra került a vonatkozó rendelet. (Ügyintéző: Kovács Gábor, 
ügyiratszám: LMKOH/279/7/2018.) 
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2018. április.05. 
 
32/2018. (IV.05.) ÖH. 
Egyéb szervezetek, személyek támogatása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az előterjesztés 20. pontjában szereplő egyéb szervezetekkel, 
személyekkel a támogatási szerződéseket megkösse. 
Határidő: 2018. április 5. 

        Felelős: Képviselő-testület 
 
Az alábbi szervezetekkel az ismertetett célokra a szerződések megkötésre kerültek, a 
támogatások az alábbiak szerint utalásra kerültek: 
 

Sor-
szám 

Megnevezés Cél 2018. 
évben 
kapott 

támogatás 

Támogatás 
utalása 

1. Medicopter 
Alapítvány 

A budapesti székhelyű Alapítvány a Magyar 
Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses 

támogatója. Az idei évben motoros szívóra, 
infúziós pumpára, intraosszeális eszközre, 

sürgősségi, kézi ultrahang készülékekre 
gyűjtenek adományt. 

50.000 Ft 2018.04.13. 

2. Országos 
Mentőszolgálat 

Alapítvány 

Kecskeméti Mentőállomás mentéstechnikai 
eszközeinek megvásárlása, felnőtt vákuum 
matrac végtag, illetve test rögzítésére és 

szállítására alkalmas eszköz. 

50.000 Ft 2018.05.14. 

3. Peter Cerny 
Alapítvány a Beteg 

Koraszülöttek 
Gyógyításáért  

A budapesti székhelyű Alapítványi 
Mentőszolgálat éjjel-nappali szolgálatukkal 

Budapesten és a környező 7 megyében 
biztosította a koraszülöttek és újszülöttek 
speciális mentését. A kért támogatást a 
mentőautók üzemeltetési költségének 

fedezésére, továbbá a koraszülött vakságot 
megelőző, ágymelletti szemészeti 

szűrővizsgálati projekt lebonyolításához 
kérik. 

50.000 Ft 2018.04.18. 

4. Dabas és Környéke 
Mentőorvosi-

Mentőtiszti Kocsi 
Nonprofit Kft. 

A Kft. mentőorvosi kocsit üzemeltet karitatív 
jelleggel Dabason és környékén. A 

támogatást a mentőkocsi fenntartásához 
kérik. Sürgős életveszély esetén, amennyiben 

a területileg illetékes mentőegységek nem 
mozgósíthatóak, úgy a Kft. kivonul, 

amennyiben a helyszínt 15-20 percen belül 
meg tudják közelíteni. 

50.000 Ft 2018.04.18. 

5. Rákóczi Szövetség A Rákóczi Szövetség beiratkozási 
programjának támogatása. A határon túl élő 
magyar gyermekek magyar iskolába történő 

beíratásának ösztönzésére. 
 

50.000 Ft 2018.04.23. 
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6. Lajosmizséért 
Közalapítvány 

Az Alapító Okiratában foglalt célok és 
feladatok megvalósítása érdekében és a 

Közalapítvány működési kiadásainak 
fedezetéül. 

500.000 
Ft 

2018.04.13. 

7.  
Lajosmizsei 

Polgárőr Egyesület 
 
 

Üzemanyag támogatás, alkatrészvásárlás, 
gépkocsijavítás, rendszámfelismerő 

berendezés használatának díja, közterület 
felügyelővel ellátott közös szolgálat 

támogatása, egyéb működési költségek 
támogatása. 

500.000 
Ft 

2018.04.13. 

8. Kecskeméti Pro 
Homine Alapítvány 

Szállítási tevékenységet végző gépjárművek 
üzemanyagköltségének támogatása. 

300.000 
Ft 

2018.04.13. 

 - - 1.550.000 
Ft 

 

 
(Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/3-32/2018.) 
 
 
33/2018. (IV.05.) ÖH. 
Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság 
támogatásának módosítása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bács-
Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs részére nyújtott 
1.000.000 Ft működési célú támogatásból 800.000 Ft-ot felhalmozási célú 
támogatásra módosítja a eszközbeszerzés felhasználási cél módosítására való 
tekintettel. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt 
támogatás átcsoportosítását Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 
8. melléklet Egyéb működési kiadások részletezése című táblázat 7.5. sora terhére 
engedélyezi. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei 
Rendőrőrssel kösse meg a támogatási szerződést módosítását.  

Határidő: 2018. április 5. 
        Felelős: Képviselő-testület 
 
A szerződés módosítása megtörtént, valamint ezt megelőzően a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati 
rendeletmódosítás tartalmazza a változást. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: 
LMKOH/3-32/2018.) 
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34/2018. (IV.05.) ÖH. 
21/2018. (III.08) önkormányzati határozat kiegészítése 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2018. (III.08) 

határozatában támogatta a Lajosmizsei Köztemető további fejlesztését. 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot tevővel, a Mizsebau Építő Kft –vel 
kösse meg a vállalkozási szerződést. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 5. 

 
 A Mizsebau Építő Kft-vel 2018. április 06-án megkötésre került a vállalkozási szerződés 
LMKOH/184-24/2018. iktatószámon bruttó 3.658.607.- forint értékben, amely alapján 
megépítésre került a 4. szakasz urnafal kerítés 2018. év második felében a Lajosmizsei 
Köztemetőben. (Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: LMKOH/184/3/2018.) 
 
 
35/2018. (IV.05.) ÖH. 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 c. pályázat  
többlet önerejének biztosítása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.11.23. napján 
meghirdetett, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívására beadott nyertes pályázathoz a nem 
támogatott pályázati elemek tekintetében a további 1.104.758 Ft többlet önerőt 
biztosítja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetésben nem 
szereplő, pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési hirdetmény megjelentetési 
költségekhez szükséges további önerőt biztosítja. 

3) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) és 2) pontban megjelölt 
önerő fedezetét a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai című Céltartalékok részletezése 
táblázat 8. Pályázati fejlesztési felújítási keret sora terhére biztosítja. 

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önerő növekedés következtében szükséges minden intézkedést 
megtegyen. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 5. 
 
A pályázathoz szükséges többlet önerő biztosításra került. A pályázat megvalósítása 
megtörtént. A támogatás kiutalása és jóváhagyása jelenleg is folyamatban van. (Ügyintéző: 
Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/3-32/2018.) 
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36/2018. (IV.05.) ÖH. 
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú pályázat  
önerejének biztosítása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete TOP-3.2.1-16-BK1-2017-
00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” c. 
pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítését támogatja. 
 

2) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban megjelölt kiadás 
fedezetét maximum 5.000.000 Ft értékben a 2018. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi 
kiadásai című Céltartalékok részletezése táblázat 8. Pályázati fejlesztési felújítási 
keret sora terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1) pontban említett tervek elkészüléséhez szükséges minden 
intézkedést megtegyen, kérje be a szükséges árajánlatokat, és a legkedvezőbb 
árajánlatot tevővel kösse meg a vállalkozási szerződést.. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 5. 

 
A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052. számú pályázat kiviteli terveihez a forrás biztosításra került, 
a szerződés a Limdesign Építésziroda Kft.-vel megkötésre került, amely a kiállított számla 
alapján 2018. 08.06-án kifizetésre is került. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: 
LMKOH/3-32/2018.) 
 
 
37/2018. (IV.05.) ÖH. 
A Fekete István Sportiskolai Általános Iskola átszervezésének véleményezése 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértő véleményét fejezi 
ki a Fekete István Sportiskolai Általános Iskola – előterjesztésben foglalt – 
átszervezésével kapcsolatban.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakról a Kecskeméti Tankerületi Központot 
értesítse és ezzel összefüggésben valamennyi intézkedést megtegyen.     
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 5.  

 
A Fekete István Sportiskolai Általános Iskola átszervezéséhez kapcsolódó határozat-kivonat 
2018. április 9-én megküldésre került a KTK részére. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, 
ügyiratszám: LMKOH/113-14/2018.) 
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38/2018. (IV.05.) ÖH. 
Döntés az ŐSZIKÉK Nyugdíjas Klub Egyesület székhelyhasználatának engedélyezéséről 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, engedélyezi 
az ŐSZIKÉK Nyugdíjas Klub Egyesület részére a 6050, Lajosmizse, Szabadság 
tér 12. (Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára) alatti ingatlanban 
székhelyet létesítsen, azt központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant 
székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, azt a bírsági nyilvántartásba 
bejegyeztesse és az ingatlanban a határozatokat hirdetményként kifüggessze. 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az ŐSZIKÉK Nyugdíjas Klub Egyesület 
székhelyhasználatához kapcsolódó valamennyi nyilatkozatot az Önkormányzat 
nevében aláírja és a szükséges intézkedéseket megtegye. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 5. 

 
Az ŐSZIKÉK Nyugdíjas Klub Egyesület a 6050, Lajosmizse, Szabadság tér 12. (Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára) alatti ingatlanban székhelyet létesített, azt ügyviteli 
helyeként használja, a határozat végrehajtásra került. (Ügyintéző: dr. Mátyus Béla, 
ügyiratszám: LMKOH/ 2022/2/2018.) 
 
39/2018. (IV.05.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának az Izsák-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató 
Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészének értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
Izsák-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. többszemélyes korlátolt 
felelősségű társaság adásvétel útján egyszemélyes korlátolt felelősségű társággá 
alakuljon át.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 19 425 
forintos vételáron kijelöli értékesítésre az Izsák-Kom Nonprofit Kft-ben Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Ágasegyháza Községgel, Ballószög Községgel, Felsőlajos 
Községgel, Jakabszállás Községgel, Kerekegyháza Várossal, Ladánybene Községgel 
és Szentkirály Községgel közös tulajdonát képező (egymás között egyenlő 1/8-1/8-ad 
arányban) 100 000 Ft névértékű üzletrészét, melynek érdekében felhatalmazza 
Lajosmizse Város Polgármesterét az értékesítéshez szükséges valamennyi intézkedés 
megtételére.  

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 
elővásárlási jogával a gazdasági társaságot érintően nem kíván élni. 

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az Izsák-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 
soron következő taggyűlésén az alapító okirat módosítását fogadja el és a kapcsolódó 
nyilatkozatokat aláírja. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. április 05. 
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Az üzletrész értékesítésével kapcsolatos döntés meghozataláról szóló határozat 2018. 04. 09-én 
megküldésre került Rudics Ákos ügyvezető-igazgató részére. 2018. 04. 12-én meghívó érkezett 
az Izsák-Kom Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. 04. 18-án tartandó taggyűlésére, 
melyen Basky András polgármester részt vett. Basky András Lajosmizse Város Önkormányzata 
nevében nyilatkozott, hogy a társaság többi tagja által a DTKH Nonprofit Kft. részére átruházni 
tervezett üzletrészek vonatkozásában fennálló elővásárlási jogával nem kíván élni a DTKH 
Nonprofit Kft. ajánlatának ismeretében. 2018. 04. 19-én Üzletrész Adásvételi Szerződés jött 
létre Lajosmizse Város Önkormányzata és a DTKH Nonprofit Kft. között. (Ügyintéző: 
Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: LMKOH/179/20/2018.) 
 
 
2018. április.19. 
 
 
41/2018. (IV.19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (I.22.) határozatával 
jóváhagyott településszerkezeti tervének módosítása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2018. (I. 22.) határozatával 
jóváhagyott településszerkezeti tervet a következők szerint módosítja: 
 
1.) Mezőgazdasági terület rovására a gazdasági területet 3,0 hektárral megnöveli a határozat 1. 
melléklete szerint. 
 
2.) Mezőgazdasági területből 4,1 hektárt gazdasági területbe sorol a határozat 2. melléklete 
szerint. 
 
3.) A biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében 6,8 hektár általános mezőgazdasági 
területet erdőterületbe sorol a határozat 3. melléklete szerint és egyúttal hektárban számolva 
13,09 biológiai aktivitás-érték többletet rögzít. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 19. 
 
HÉSZ elfogadásával jóváhagyva. (Ügyintéző: Kovács Gábor, ügyiratszám: 
LMKOH/279/31/2018.) 
 
 
42/2018. (IV.19.) ÖH. 
A 2018. évi Környezetvédelmi Nap  
program-tervezetének elfogadása   

Határozat 
 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az intézmények 
2018. évi  Környezetvédelmi Napjának program-tervezetét, melynek költségigényét a 
Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati 
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rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai céltartalék 
részletezése” táblázat „1. sor Környezetvédelmi Alap 3 766 722 Ft” terhére biztosítja, 
melyből az intézmények Környezetvédelmi Nap programjainak megtartásához a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére bruttó 56 670 
Forint, a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola részére bruttó 40 000 
Forint, az EGYSZI részére bruttó 40 000 Forint, a Művelődési Ház és Könyvtár részére 
bruttó 40 000 Forint és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére bruttó 152 
400  Forint összeget nyújt.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola részére megítélt támogatási összeget a Gyermekekért 
Plusz Alapítványon keresztül nyújtja és felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Gyermekekért Plusz Alapítvánnyal a támogatási szerződést megkösse.  

 
Határidő: 2018. április 19. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
A Gyermekekért Plusz Alapítvánnyal a támogatási szerződés megkötésre került 2018. 05. 03-
án. Az intézmények programjai megvalósultak, mindenki elszámolt a támogatási összeggel. A 
Városi szintű Környezetvédelmi Nap sikeresnek bizonyult, cikk íródott róla a Petőfi Népében és 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat honlapján is.  (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, 
ügyiratszám: LMKOH/485- 9/2018.) 
 
 
43/2018. (IV.19.) ÖH. 
Pályázat előkészítése az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye vezetőjét, 
hogy készítse elő az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) 
épületének fejlesztésére benyújtandó pályázat műszaki alapdokumentumait a 
pályázati kiírásban meghatározott keret erejéig 2018. április 25. napjáig. 

Határidő: 2018. április 19. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
vezetője a pályázati anyaghoz szükséges dokumentációt előkészítette, a pályázattal kapcsolatos 
döntés tervezete a 2018. április 27-i ülésen tárgyalásra került. (Ügyintéző: Horváth Sándor, 
ügyiratszám: LMKOH./2-8/2018.) 
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44/2018. (IV.19.) ÖH. 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági  
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó Lajosmizse 
város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 19. 
 
A határozat kivonat megküldése került a Lajosmizsei Rendőrőrs mb. őrsparancsnok részére, 
és a Kecskeméti Rendőrkapitányság kapitányságvezetője  részére 2018. április 25-én.  
(Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: LMKOH/1671-4/2018.) 
 
 
45/2018. (IV.19.) ÖH. 
Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati  
Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi munkájáról 
 

    Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 19. 
 
A határozat- kivonat 2018. május 8. napján megküldésre került Sánta Tibor parancsnok 
valamint Koller Dániel elnök Urak részére. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: 
LMKOH/1766-3/2018.) 
 
 
46/2018. (IV.19.) ÖH. 
Egészségház légkondicionálásának  
fejlesztése 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Egészségház 
légkondicionálásának fejlesztését a Lajosmizsei Közfeladatellátó Társuláson 
keresztül. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
hűtésszerelési munkálatokra maximum bruttó 1.260.119 forintot biztosít Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 
6/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 8. sora (Pályázati 
fejlesztési, felújítási keret) sora terhére. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 19. 
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A támogatás a 11/2018. (V.02.) számú önkormányzati rendelet módosítással átadásra került a 
Társulás részére. A fejlesztés megvalósult. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: 
LMKOH/3-33/2018.) 
 
 
47/2018. (IV.19.) ÖH. 
Egészségház részére ügyeleti autó 
beszerzése 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Egészségház 
részére Suzuki Vitara GL+4WD típusú, új ügyeleti autó beszerzését a Lajosmizsei 
Közfeladatellátó Társuláson keresztül. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
beszerzésre maximum bruttó 5.411.950 forintot biztosít Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 
9.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi 
kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 8. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási 
keret) sora terhére. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 19. 

 
A támogatás a 11/2018. (V.02.) számú önkormányzati rendelet módosítással átadásra került a 
Társulás részére. Az autó vásárlása megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, 
ügyiratszám: LMKOH/3-33/2018.) 
 
 
48/2018. (IV.19.) ÖH. 
Tanyagondnoki Szolgálat bevezetéséhez kapcsolódó elvi döntés 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében 
tanyagondnoki szolgáltatás bevezetéséhez támogató hozzájárulását fejezi ki.   

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Lajosmizsei 
Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanács, mint fenntartó részére, hogy a 
tanyagondnoki szolgáltatás bevezetését támogassa és hozza meg a bevezetéséről 
szóló döntését.   
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 19. 

 
2018. április 20-án megküldve a döntésről a tájékoztató. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, 
ügyiratszám: LMKOH/1676-4/2018.) 
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49/2018. (IV.19.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás a volt pártház  
épületében zuhanyzó kialakítására 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad 
az önkormányzati tulajdonban lévő Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. szám alatti (volt 
pártház) épületében utólag a folyosói beépített szekrények helyén kialakítandó egy db 
férfi és egy db női zuhanyzó megvalósítására azzal, hogy a beruházás műszaki 
kivitelezése a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell, hogy megtörténjen, 
melyet a felelős műszaki vezető folyamatosan ellenőriz. A felelős műszaki vezető 
biztosítása a kérelmező feladata és költsége. A felelős műszaki vezetővel az 
Önkormányzat részéről Szilágyi Ödön irodavezető tartja a kapcsolatot.  

2) A zuhanyzók kialakításának költségét Szuhányi Gyula bérlő saját költségéből fedezi, 
mely költséget a bérleti díjból nem vonhat le. A bérleti szerződés lejártát követően a 
zuhanyzók kialakítási költségét semminemű módon nem igényelheti vissza.   

 Határidő: 2018. április 19. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A volt pártház épületében egy db női és egy db férfi zuhanyzó kialakítása 2018. 05.15-én 
megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: LMKOH/2226-2/2018.) 
 
 
50/2018. (IV.19.) ÖH. 
Az alapellátásban dolgozó orvosok  
2017. évi szakmai beszámolója 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapellátásban dolgozó orvosok 
2017. évi szakmai beszámolóit megvitatta, és azokat elfogadja.    
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 19. 
 
A Háziorvosok, Házi Gyermekorvosok és Fogorvosok 2017. évi szakmai beszámolóját elfogadó 
határozat-kivonat valamennyi érintett orvos részére  2018. április 20-án megküldésre került. 
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/1575-15/2017.) 
 
51/2018. (IV.19.) ÖH. 
Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálással kapcsolatos pályázat benyújthatóságához szükséges döntések 
meghozatala 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
KEHOP-1.2.1. azonosító számú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázati kiírásra bruttó 
20 000 000.- Ft támogatási összegre. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekttervezés, 
előkészítés 1 000 000 Ft költség összegét a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 
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09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi 
kiadásai céltartalék részletezése” táblázat 8. sora „Pályázati fejlesztési, felújítási keret 
73 795 242 Ft” terhére biztosítja. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 
projekt megvalósítása érdekében a Klímabarát Települések Szövetségével és az 
előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal (a táblázatok megfelelő kitöltése 
mellett) Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt. 

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket 
konzorciumvezetőként megtegye, a pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi 
együttműködési megállapodást megkösse és a projekt-előkészítéshez kapcsolódó 
szolgáltatás beszerzését lebonyolítsa, valamint a pályázat nyertessége esetén a 
Támogatási Szerződést megkösse, a megvalósítási időszak beszerzéseit lebonyolítsa, 
további 2 együttműködő civil szervezet bevonásáról gondoskodjon, valamint a 
Támogatási Szerződés és a konzorciumi szerződés esetleges változásait kezelje.  

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. április 19. 
 
A KEHOP-1.2.1. azonosító számú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi 
együttműködési megállapodás megkötésre került a Klímabarát Települések Szövetségével és 
együttműködési megállapodás került aláírásra a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit 
Kft-vel.  
A projekt-előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás beszerzése lebonyolításra került, a Projekt 
Megalapozó Tanulmány elkészítésére (a Felhívás által elvárt tartalommal és formában) 
megbízást kapott 2018. 05. 03-án az Equinox Consulting Kft. (1031 Budapest, Záhony u. 7.- 
Graphisoft Park). Pályázattal kapcsolatos részletkérdések átbeszélésre kerültek, és elkészült a 
KEHOP-1.2.1. „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén” Projekt 
Megalapozó Tanulmány, mely feltöltésre került az EPTK felületen. A KEHOP-1.2.1.-18 a Helyi 
klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás c. 
felhívásra benyújtott támogatási kérelemhez kapcsolódó nyilatkozat a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Környezethatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 
Államtitkárságon 2018. június 18-án átvételre került.  
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 
2018. június 28-i értesítése értelmében a benyújtott támogatási kérelem jogosultsági vizsgálatát 
elvégezték (Támogatási kérelem jogosult), de a támogatási döntés egyelőre nem született meg. 
(Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: LMKOH/2244-1/2018.) 
 
 
52/2018. (IV.19.) ÖH. 
Tájékoztató a Városi sportcsarnok  
építésének helyzetéről   

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által benyújtott 
tájékoztatót elfogadja.  
Határidő: 2018. április 19. 
Felelős: Képviselő-testület 
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A tájékoztató elfogadása külön végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, 
ügyiratszám: LMKOH/2238/1/2018.) 
 
 
53/2018. (IV.19.) ÖH. 
Városi sportcsarnok építéséhez kapcsolódó 
további döntés   

Határozat 
 

1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Városi 
Sportcsarnok megépítését az alábbi feltételek teljesülése esetén: 
 

a.) A végleges döntés meghozatalához a kiviteli tervek és a tervezői költségvetés teljes körű 
ismerete szükséges, melyek megküldését kéri az önkormányzat a Mizse-Sport 
Szolgáltató Kft.-től. 

b.) A Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület és a Mizse-Sport Szolgáltató Kft. 
együttesen elszámol a Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesületen keresztül 
részére átadott 38.300.000.- forint összeggel az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény  szerint, azaz sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, 
kifizetést igazoló bizonylatok másolataival, melyek eredeti példánya tartalmazza a 
támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával, a megkötött 
szerződésekkel együtt. 

c.) Nyilatkozat arról, hogy a 2016. május 19-én  67/2016. (V.19.) határozatban kapott 
felhatalmazás alapján megkötött négyoldalú szerződés 2.e.) pontjában a Széchenyi 
Kosárlabda Akadémia Sportegyesület által vállalt 59.210.000.- forint önerőt a 
továbbiakban is a Lajosmizsei Városi Sportcsarnok építéséhez rendelkezésre bocsájtja 
a Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület önerőként. 

d.) A 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben, tételesen, teljes körűen 
kimutatható az önkormányzati önerő biztosítása.  

e.) Füzy András külső szakértő által készített kimutatás az új sportcsarnok fenntartási és 
karbantartási költségeinek várható alakulásáról. 

f.) A Mizse-Sport Szolgáltató Kft. 2018. május 15-ig elkészíti és Lajosmizse Város 
Önkormányzata részére megküldi a „végleges együttműködési szerződés” tervezetét. 

2./ A határozat 1./ a-b-c-e pontjaiban foglalt dokumentumok megküldésének határideje 2018. 
április 23. 16.00 óra. 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Basky András 
polgármestert a szükséges TAO támogatás összegyűjtésének koordinálásával. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 19. 
 
A határozat végrehajtása érdekében a Képviselő-testület 2018. május 30-án, 2018. szeptember 
27-én, 2018. október 18-án és 2019. március 28-án tárgyalta az új sportcsarnok építését. 
(Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: LMKOH/2238/1/2018.) 
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2018. április.27. 
 
55/2018. (IV.27.) ÖH. 
Hivatal légkondicionálásának  
fejlesztése 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Hivatal 
légkondicionálásának fejlesztését. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
fejlesztési munkálatokra maximum bruttó 1.714.369 forintot biztosít Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 
6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 8. sora (Pályázati 
fejlesztési, felújítási keret) terhére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 27. 

 
A fejlesztésre a finanszírozás átadásra került a Hivatal részére. A fejlesztés megvalósult. 
(Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/3-35/2018.) 
56/2018. (IV.27.) ÖH. 
ASP rendszerhez további informatikai beszerzések 
a KÖH részére 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Közös Önkormányzati Hivatal részére az ASP rendszerhez szükséges további 
informatikai beszerzéseket megvalósítja. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 
szereplő beszerzésekre bruttó hárommillió forintot biztosít a Hivatal részére 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi 
költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése 
táblázat 9. sora (ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések) terhére. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjét a beszerzésekhez szükséges árajánlatok bekérésére és a szerződések 
megkötésére. 

Határidő: 2018. április 27. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A fejlesztésre a finanszírozás átadásra került a Hivatal részére. (Ügyintéző: Farkasné Őze 
Angéla, ügyiratszám: LMKOH/3-35/2018.) 
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57/2018. (IV.27.) ÖH. 
Pályázat benyújtása az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés I. határozat-
tervezetét nem fogadta el. 

 Határidő: 2018. április 27. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 

A határozat végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOH./2-
10/2018) 
 
58/2018. (IV.27.) ÖH. 
Pályázat benyújtása az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 3. melléklet 
II. 2. pontja szerinti, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre pályázatot nyújt 
be az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése 
érdekében a Képviselő-testületi ülésen kiosztott projekt tábla szerint.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 
rögzített pályázat vonatkozásában 10.339.551- forint önerőt biztosít (mely 
tartalmazza a támogatással érintett felújítási költségek önerejét és a 
támogatással nem érintett helyiségek arányosított fejlesztési költségeit) 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi 
költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése 
táblázat 8. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére 
és aláírására, a pályázat benyújtására és nyertes pályázat esetén annak 
megvalósítására. 

 Határidő: 2018. április 27. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 

A pályázat 2018. május 2. napján benyújtásra került a Képviselő-testületi határozatban 
rögzítettek szerint. A támogatási kérelmet a Belügyminisztérium 2018. november 9. napján kelt 
levelében forráshiány miatt nem részesítette támogatásban. (Ügyintéző: Horváth Sándor, 
ügyiratszám: LMKOH./2-10/2018) 
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59/2018. (IV.27.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Városi Labdarugó Club támogatásáról 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában 
lévő 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 19-27. szám alatti, 841/7 helyrajzi számon található 
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában megvalósítandó 
fejlesztéshez a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club által 2018-19-es időszakra 
benyújtott TAO pályázattal kapcsolatosan. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén a 
fejlesztés költségigénye 30 %-ának biztosítását  az önkormányzat lehetőségeihez mérten 
a 2019. évi költségvetés tervezésénél figyelembe veszi.   
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztés mellékletében található tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozat aláírására, valamint az Együttműködési megállapodás elkészítésére, és 
annak aláírására. 

 Határidő: 2018. április 27. 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat LMKOH/186-20/2018. iktatószámon 2018. április 27-én 
aláírásra került és átadásra került a Lajosmizse Városi Labdarúgó Club részére, amely 
nyilatkozatban az önkormányzat hozzájárult a Lázár Bence Lajosmizsei Labdarugó 
Sportcentrum fejlesztéséhez a sportcentrum üzemeltetője által benyújtott 2018-19 időszakra 
benyújtott TAO pályázattal kapcsolatosan. 
A határozat értelmében a Képviselő-testület nyertes pályázat esetén a fejlesztés költségigénye 
30 %-ának biztosítását az önkormányzat lehetőségeihez mérten a 2019. évi költségvetés 
tervezésénél figyelembe veszi. Az önerő biztosítása 2019. április 11-én megtörtént, figyelemmel 
arra, hogy pályázat nyert.     (Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: : 
LMKOH/186/19/2018.) 
 
60/2018. (IV.27.) ÖH. 
„Lajosmizse – 2018” című 
pályázati felhívás módosítása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 166/2017. 
(XI.22.) önkormányzati határozatával elfogadott „Lajosmizse – 2018” című pályázati 
felhívásban megjelölt beadási határidőt 2018. június 5-ig meghosszabbítja. 

 Határidő: 2018. április 27. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A meghosszabbításról a tájékoztatás megtörtént. A „Lajosmizse – 2018” című pályázat 
sikeresen lezárult. (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOH./880-13/2018.) 
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61/2018. (IV.27.) ÖH. 
Pályázatokkal és az önkormányzat 2018. évi költségvetési tartalékaival (általános és cél) 
kapcsolatos tájékoztatás 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a pályázatokkal és 
az önkormányzat 2018. évi költségvetési tartalékaival (általános és cél) kapcsolatos 
tájékoztatást. 

 Határidő: 2018. április 27. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a pályázatokkal és az 
önkormányzat 2018. évi költségvetési tartalékaival (általános és cél) kapcsolatos tájékoztatást. 
További teendő ezzel kapcsolatban nem volt. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: 
LMKOH/3-37/2018.) 
 
2018. május 17. 
 
62/2018. (V.17.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
a 2017. évben végzett munkájáról 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2017. évre vonatkozó beszámolóját. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 
 
Végrehajtási intézkedést nem igényel, határozat-kivonat az ügyiratban elhelyezve. (Ügyintéző: 
dr. Balogh László jegyző felelősségével Gyurgyik Erzsébet koordinálásával a Hivatal Iroda és 
Csoportvezetői, ügyiratszám: LMKOH/2573-1/2018.) 
 
 
63/2018. (V.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 megfelelő egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére 
és aláírására. 
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3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – felhatalmazza Basky 
András polgármestert, hogy a változást a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun 
Megyei Igazgatóságánál bejegyeztesse.   

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 

 
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás módosító Társulási megállapodásának és az egységes 
szerkezetű megállapodás elkészítésére és aláírására 2018. május 17-én került sor. A Magyar 
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába 2018. június 13-án bejegyzésre került. Az Egységes 
dokumentum a bejegyzést követően közzétételre került a www.lajosmizse.hu oldalon a Társulási 
dokumentumok között. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/53-
11/2018.) 
 
64/2018. (V.17.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
elfogadása 

      Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint 
elfogadja a „Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023” dokumentumot, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 
 
Lajosmizse Város 2018-2023. időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2018. 
május 17-én aláírásra került. Ezt követően a dokumentum közzétételre került a 
www.lajosmizse.hu honlapon, és megküldésre került 2018. május 23-án a Szociális és 
gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége részére annak érdekében, 
hogy a HEP program jogszabályi megfelelősége a publikus felületen is látható legyen.  
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/1309-14/2018.) 
 
 
65/2018. (V.17.) ÖH. 
„Volt Szülőotthon” helyiségeinek biztosítása  
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény részére 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Lajosmizse Város 

Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye részére a 
TOP-5.2.1.-15 „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok Lajosmizsén” programjainak lebonyolításához - 2018. november 30. napjáig 
- térítésmentesen biztosítja a Lajosmizse, Dózsa György út 123. szám alatti ingatlanban - 
„Volt Szülőotthon”- a helyiségeit. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Józsáné dr. Kiss Irént, 
hogy az ingatlan-használatát fenti időszakban felelősként koordinálja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 
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A határozat-kivonat megküldésre került Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményének Vezetője részére, további ügyintézést nem igényelt.  
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/2741/1/2018.) 
 
 
66/2018. (V.17.) ÖH. 
„Volt Szülőotthon” helyiségeinek biztosítása  
Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület részére –  
Lajosmizse Város Önkormányzata 23/2018. (III.08.)  
önkormányzati határozathoz kapcsolódó megállapodás módosítása 

 
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Romano Chachipe 

Lajosmizse Alapítvány részére a Cédulaházban folyó felújítási munkálatok idejére 
térítésmentesen biztosít a Lajosmizse, Dózsa György út 123. szám alatti ingatlanban - 
„Volt Szülőotthon”- helyiséget, az EFOP-1.3.4-16-2017-00056”Közös értékeink 
sokszínű társadalom” című pályázat programjainak lebonyolításához 2018. november 30-
ig.    

2. Az ingatlan és helyiségei, az ingatlan használatáért felelősnek felkért Józsáné dr. Kiss 
Irénnel – EGYSZI Intézményvezető -  történő egyeztetéssel használható.    

3.    A képviselő-testület felhatalmazza Basky András polgármestert, hogy a a Lajosmizse 
Város Önkormányzata 23/2018.(III.08.) önkormányzati határozathoz kapcsolódó 
megállapodást az 1. pontban foglaltakkal módosítsa, és azt aláírásával ellássa.   
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 

 
A határozat-kivonat 2018. május 23-án megküldésre került a Romano-Chacipe Egyesület 
részére, továbbá a szerződés-módosítás aláírására 2018. május 24-én került sor. (Ügyintéző: 
Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/2741/1/2018.) 
 
 
67/2018. (V.17.) ÖH. 
Gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári 
napközbeni ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:  
 
1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2018. július 2-től 2018. augusztus 

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

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

3)    Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosításához 
a megbízási díjat a szerződő fél részére bruttó 1200 Ft/ óra összegben és ezen felül a 
foglalkoztatásokra történő felkészülésre egyszeri 10.000.-Ft/pedagógus megbízási díj 
összegben állapítja meg.   

4)    A képviselő-testület felhatalmazza az IGSZ gazdasági vezetőjét, hogy az iskoláskorú 
gyermekek nyári napközbeni ellátásában részt vevő gyermekfelügyelőkkel a megbízási 
szerződést megkösse. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 

 
A gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosítása a határozat-kivonatban foglaltak szerint 
megtörtént. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete éves 
beszámolójában az ellátás megvalósításáról beszámol. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, 
ügyiratszám: LMKOH/2598/2018.) 
 
68/2018. (V.17.) ÖH. 
Polyák Imre Sportcsarnok 
elektromos hálózatának korszerűsítése 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Polyák Imre Sportcsarnok elektromos hálózatának korszerűsítését megvalósítja 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetén 
keresztül az előterjesztésben és az Intézményvezetői levélben foglalt bővített 
műszaki tartalommal. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 
rögzített fejlesztéshez szükséges 12.076.020.- forintot biztosítja Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 
6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 3. sora 
terhére (Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, 
korszerűsítése) 7.500.000.- forintot, valamint a Céltartalék részletezése táblázat 
8. sora terhére (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) 4.576.020.- forintot. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, 
hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításánál a határozat 2. 
pontjában foglalt összeg átvezetéséről az IGSZ költségvetésébe gondoskodjon. 

  Határidő: 2018. május 17. 
  Felelős: Képviselő-testület 
 
A Polyák Imre Sportcsarnok elektromos hálózatának korszerűsítését Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2018. augusztus 10. napjáig 
megvalósította a bővített műszaki taralom szerint. (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: 
LMKOH/2690-2/2018.) 
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69/2018. (V.17.) ÖH. 
A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Kodály Zoltán utcában található 2581/2 helyrajzi 
szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vételi 
ajánlatot tesz a Lajosmizse 2581/2 hrsz-ú, kivett út megnevezésű, 134 m2 területű 
ingatlanra, melyet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város 
helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Hész) közlekedési célra jelöl ki. A Képviselő-testület a tárgyi ingatlan 
vételárát 335.000 forintban határozza meg.  

2) Amennyiben az arra jogosult az 1. pont szerinti vételi ajánlatot elfogadja, úgy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szükséges kerítés 
áthelyezése érdekében az alábbiakról dönt:  
 

a) A kerítés áthelyezésére a jogosult nyilatkozata alapján sor kerülhet úgy, hogy 
az eladó vállalja annak elvégzését, melyre egy összegben 1.000.000 forintot 
biztosít az Önkormányzat. A jogosult további költségigénnyel nem élhet. 
Ebben az esetben a kerítés áthelyezésének költsége utólag, a kerítés 
áthelyezését követően, annak írásbeli bejelentését követő 15 napon belül 
kerül kifizetésre a jogosult részére. 

b) Amennyiben a jogosult a kerítés áthelyezését nem vállalja, abban az esetben 
annak „értéknövelő beruházás nélküli” áthelyezését az Önkormányzatunk 
végezteti el. 

3) Amennyiben az arra jogosult az 1. pont szerinti vételi ajánlatot elfogadja, úgy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, figyelemmel a 2.) pontban foglaltakra, 
továbbá a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges további 
intézkedések, valamint nyilatkozatok megtételére. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-2.) pontban rögzített vételi ajánlathoz és 
kerítés áthelyezéshez szükséges összeget, valamint a gázóra áthelyezésére maximum 
150.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi 
költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 
Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1.18. sora és 11. melléklet Lajosmizse 
Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai céltartalék részletezése táblázat 8. sora terhére 
biztosítja (Pályázati fejlesztési, felújítási keret).  

4) Amennyiben az arra jogosult az 1. pont szerinti vételi ajánlatot nem fogadja el, úgy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert arra, hogy kiszolgáló és lakó út céljára történő lejegyzésére irányuló 
eljárás lefolytatását kezdeményezze a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza továbbá 
Basky András polgármestert a kiszolgáló és lakó út céljára történő lejegyzésére irányuló 
eljárás lefolytatása során az önkormányzati tulajdonszerzéshez szükséges 
nyilatkozatok, intézkedések megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 
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A határozatban foglaltak teljesültek, melynek alapján a Kodály Z. utca II. ütem útépítéséhez 
szükséges terület tulajdonjogát az önkormányzat megszerezte.  (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, 
ügyiratszám: LMKOH/2513-4/2018.) 
 
70/2018. (V.17.) ÖH. 
A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Kodály Zoltán utcában található 2582/2 helyrajzi 
szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Határozat 

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

ajánlatot tesz a Lajosmizse 2582/2 hrsz-ú, kivett út megnevezésű, 432 m2 területű 
ingatlanra, melyet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város 
helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Hész) közlekedési célra jelöl ki. A Képviselő-testület a tárgyi ingatlan 
vételárát 864.000 forintban határozza meg.  

2) Amennyiben az arra jogosultak az 1. pont szerinti vételi ajánlatot elfogadják, úgy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szükséges kerítés 
áthelyezése érdekében az alábbiakról dönt:  
 

a) A kerítés áthelyezésére a jogosultak nyilatkozata alapján sor kerülhet úgy, hogy 
az eladók vállalják annak elvégzését, melyre egy összegben 1.994.868.- forintot 
biztosít az Önkormányzat. A jogosultak további költségigénnyel nem élhetnek. 
Ebben az esetben a kerítés áthelyezésének költsége utólag, a kerítés áthelyezését 
követően, annak írásbeli bejelentését követő 15 napon belül kerül kifizetésre a 
jogosultak részére. 

b) Amennyiben a jogosultak a kerítés áthelyezését nem vállalják, abban az esetben 
annak „értéknövelő beruházás nélküli” áthelyezését az Önkormányzatunk 
végezteti el. 

3) Amennyiben az arra jogosultak az 1. pont szerinti vételi ajánlatot elfogadják, úgy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására - figyelemmel a 2) pontban foglaltakra- 
, továbbá a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges további 
intézkedések, valamint nyilatkozatok megtételére. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-2.) pontban rögzített vételi ajánlathoz és 
kerítés áthelyezéshez szükséges összeget Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 
11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék 
részletezése táblázat 8. sora terhére biztosítja (Pályázati fejlesztési, felújítási keret).  

4) Amennyiben az arra jogosultak az 1. pont szerinti vételi ajánlatot nem fogadják el, úgy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert arra, hogy kiszolgáló és lakó út céljára történő lejegyzésére irányuló 
eljárás lefolytatását kezdeményezze a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza továbbá 
Basky András polgármestert a kiszolgáló és lakó út céljára történő lejegyzésére irányuló 
eljárás lefolytatása során az önkormányzati tulajdonszerzéshez szükséges 
nyilatkozatok, intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 
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A határozatban foglaltak teljesültek, melynek alapján a Kodály Z. utca II. ütem útépítéséhez 
szükséges terület tulajdonjogát az önkormányzat megszerezte.  (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, 
ügyiratszám: LMKOH/2514-4/2018.) 
 
71/2018. (V.17.) ÖH. 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának átfogó értékelése 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. 
melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő, és az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az előterjesztés mellékletét képező - átfogó 
értékelést elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 

 
A gyermekjóléti beszámoló a jogszabályi követelménynek megfelelően a jóváhagyást követően, 
annak határozat-kivonatával megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére 2018. május 22-
én. (Ügyintéző:Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/2217-14/2018) 
 
 
72/2018. (V.17.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2017. évről 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára - előterjesztés melléklete szerinti - 2017. évben végzett munkájáról 
szóló beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 

 
A határozat-kivonat megküldésre került Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
részére 2018. május 23-án. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: 
LMKOH/2462-2/2018.) 
 
73/2018. (V.17.) ÖH. 
Beszámoló az adóztatásról 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évre 
vonatkozó önkormányzati adóztatásról szóló beszámolót. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 
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A határozat végrehajtást nem igényel, az ügyiratban egy példány kivonat  elhelyezve. 
(Ügyintéző: Mezeiné Hrubos Henriette, ügyiratszám: LMKOH/2361-1/2018.) 
 
74/2018. (V.17.) ÖH. 
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja parkgondozó és kertészeti 
ágazat beszámolóját. 
 Határidő: 2018. május 17. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A határozat végrehajtást nem igényel, az ügyiratban egy példány kivonat elhelyezve. 
(Ügyintéző: Szilágyi Ödön, Földházi Zoltán, ügyiratszám: LMKOH/ 2574-2/2018) 
 
75/2018. (V.17.) ÖH. 
Iskolai konyha fejlesztéséhez 
önerő biztosítása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezet 
vezetőjének kérelmében megjelölt iskolai konyha fejlesztését támogatja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 
rögzített fejlesztéshez szükséges 26.794.030- forintot biztosítja Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 
6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 8. sora 
terhére (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) 3.439.254.- forintot, a 2. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai részletezése táblázat 
1.5.4.1. sora terhére (Általános tartalék)14.139.063.- forintot, valamint a 10. 
melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 2.1. sora terhére 
(Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából) 
9.215.713.- forintot. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, 
hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításánál a határozat 2. 
pontjában foglalt összeg átvezetéséről az IGSZ költségvetésébe gondoskodjon. 

 Határidő: 2018. május 17. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A 85/2018. (V.30.) határozattal jelen határozat visszavonásra került és megkezdődött a konyha 
felújításának előkészítése a 2019. évre vonatkozóan. (Ügyintéző:Horváth Sándor, ügyiratszám: 
LMKOH/878-23/2018) 
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2018. május 30. 
 
85/2018. (V.30.) ÖH. 
A 75/2018. (V.17.) számú határozat visszavonása 
 

Határozat 
 

 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 75/2018. 
(V.17.) számú határozat visszavonja, ugyanakkor felkéri Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete vezetőjét, hogy az iskolai 
konyha fejlesztésének megvalósítását készítse elő 2019. évre. 

 Határidő: 2018. május 30. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A határozatban a Képviselő-testület felkérte Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete vezetőjét, hogy az iskolai konyha fejlesztésének megvalósítását készítse 
elő 2019. évre. Jelenleg a közbeszerzés előkészítése van folyamatban.  
(Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/3-45/2018) 
 
 
86/2018. (V.30.) ÖH. 
Az új sportcsarnok építésével kapcsolatos döntések 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lajosmizsei 700/2 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon az új sportcsarnok TAO támogatás 
felhasználásával történő megépítését támogatja és a végleges szerződés megkötéséről 
és a szükséges önerő biztosításáról az alábbi feltételek teljesülése, továbbá vizsgálatok 
elvégzése és Képviselő-testületi elfogadása után dönt. 
 
a) A 2015. június 30-án átadott 38.300.000.-Ft-os támogatás elszámolásának belső 

ellenőr általi ellenőrzése és annak Képviselő-testületi elfogadása. 
b) Az új sportcsarnok építése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás 

szabályosságának belső ellenőr általi vizsgálata és annak Képviselő-testületi 
elfogadása. 

c) A beruházás teljes bekerülési értékére vonatkozó 70%-os TAO támogatás 
rendelkezésre állása. 

d) A sportcsarnok beruházására vonatkozó megvalósíthatósági és üzemeltethetőségi 
tanulmány elkészíttetése és az abban foglaltak figyelembe vétele.  

e) A MIZSE-Sport Kft. Felügyelőbizottsági üléseiről készült jegyzőkönyvek 
megküldése, a belső ellenőr által történő ellenőrzése és annak Képviselő-testületi 
elfogadása. 

f) Az 53/2018.(IV.19.) ÖH. 1./d.) pontjának teljesülése. „A 2018. évi költségvetésről 
szóló önkormányzati rendeletben, tételesen teljes körűen kimutatható az 
önkormányzati önerő biztosítása.”   

            Határidő: 2018. május 30. 
 Felelős: Képviselő-testület 
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A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-én, 2018. október 18-án és 2019. március 28-án 
tárgyalta az új sportcsarnok építését .  Jelen határozatban foglaltakra az intézkedések részben 
megtörténtek. A teljes bekerülési költségre vonatkozó 70%-os TAO támogatás nem áll 
rendelkezésre. A Mizse Sport Kft. a Felügyelőbizottsági ülések jegyzőkönyveit nem küldte meg 
az Önkormányzat számára. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: LMKOH/2238/18/2018.) 
 
88/2018. (V.30.) ÖH. 
2017. évi ellenőrzési jelentés 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi ellenőrzési jelentést 
megtárgyalta és elfogadta. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 30. 
 
A határozat kivonat az ügyiratban elhelyezve. (Ügyintéző: dr. Csikai Zsolt belső ellenőr dr. 
Balogh László jegyző, ügyiratszám: LMKOH/3073/1/2018.) 
 
2018. június 11. 
 
89/2018. (VI.11.) ÖH. 
Döntés a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú pályázattal kapcsolatosan           
 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.3.1-15-BK1-
2016-00003 azonosító számú pályázattal kapcsolatos előterjesztést megvitatta és úgy 
dönt, hogy határozatot ismételt előterjesztés alapján későbbi időpontban hozza meg. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. június 11. 

 
A Képviselő-testület 2018. június 28-i ülésén 93/2018. (VI.28.) határozatában döntött a 
pályázattal kapcsolatban. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: LMKOH/2238/18/2018.) 
 
2018. június 28. 
 
90/2018. (VI.28.) ÖH. 
„Lajosmizse-2018” - Kiállítás és vásár  
rendezvény költségtervének elfogadása 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 25 éves 
városi évforduló alkalmából megrendezésre kerülő „Lajosmizse-2018” - Kiállítás és 
vásár rendezvény költségtervét 6.060.699 Ft összegben jóváhagyja. 

2. Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban megjelölt kiadás 
fedezetét maximum 6.060.699 Ft értékben a 2018. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai 
című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja. 
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3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az 1) pontban megjelölt rendezvény megvalósítására, és a megvalósításhoz kapcsolódó 
valamennyi dokumentum beszerzésére, aláírására, nyilatkozatok megtételére, 
szerződések megkötésére.  

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1) pontban megjelölt rendezvény megvalósítási költségeihez 
kapcsolódó pályázati lehetőségeket kísérje figyelemmel, amennyiben ilyen pályázati 
lehetőség nyílik, azt benyújtsa, a benyújtáshoz és nyertes pályázat esetén a 
megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot beszerezze, aláírja, 
nyilatkozatok megtegye, szerződéseket megkösse, a projektet megvalósítsa.  

 Határidő: 2018. június 28. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A „Lajosmizse-2018” - Kiállítás és vásár rendezvény költségterve 6.060.699 Ft összegben 
jóváhagyásra került. A forrás rendelkezésre állt.  A program megvalósult. A rendezvény 
megvalósítási költségeihez kapcsolódó pályázati lehetőségeket a polgármester figyelemmel 
kísérte, ilyen pályázati lehetőség nem volt. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, 
ügyiratszám:LMKOH/3-56/2018.) 
 
 
91/2018. (VI.28.) ÖH. 
A Művelődési Ház színháztermének felújítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  
Művelődési Ház színháztermének felújítását támogatja, ennek tervezési 
költségét megelőlegezi a Művelődési Ház részére. 

2) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban megjelölt 
kiadás fedezetét maximum 4.429.423 Ft értékben a 2018. évi költségvetésről 
szóló önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 
2018. évi kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére 
biztosítja. 

  Határidő: 2018. június 28. 
  Felelős: Képviselő-testület 
 
A felújítás tervezési költségeire a finanszírozás átadásra került a Művelődési Ház részére. A 
tervek elkészültek. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám:LMKOH/3-56/2018.) 
 
92/2018. (VI.28.) ÖH. 
Pályázati önerő biztosítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
alábbi pályázatok megvalósításának biztosítására többlet forrást különít el: 

1.1.TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 „Lajosmizse város környezettudatos és 
innovatív fejlesztése”: 13.984.371 Ft összegben 

1.2.TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 „Önkormányzati épület energetikai 
korszerűsítése Lajosmizsén": 38.162.865 Ft. 
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2) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.1. pontban megjelölt 
kiadás fedezetét 10.545.117 Ft értékben a 2018. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi 
kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére, 3.439.254 forint 
értékben a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi 
költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése 
táblázat 8. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.2. pontban megjelölt 
kiadás fedezetét 7.879.715 Ft értékben a 2018. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi 
kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére, 30.283.150 forint 
értékben a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi 
költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése 
táblázat 8. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) terhére biztosítja. 

 Határidő: 2018. június 28. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A pályázatokhoz az önerő biztosításra került. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, 
ügyiratszám:LMKOH/3-56/2018.) 
 
 
93/2018. (VI.28.) ÖH. 
Döntés a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú pályázattal kapcsolatosan           
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosítószámú, „Leromlott városi területek 
rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és 
közösségi ház létrehozása” című projekt építési beruházására beérkezett 
árajánlat alapján bruttó 27.147.037.- forint a pályázatban rendelkezésre álló 
forrás hiánya. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többlettámogatási 
kérelem benyújtásáról dönt és felhatalmazza a polgármestert a többlettámogatási 
kérelem benyújtására. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. 
pontban szereplő hiány összegéből 13.000.000.- forintot többlettámogatási 
kérelem keretében kíván igényelni a központi költségvetésből. 

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. 
pontban szereplő hiány összegéből 14.147.037.- forintot Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 
6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város 
Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék 
sora terhére kívánja biztosítani. 

  Határidő: 2018. június 28. 
  Felelős: Képviselő-testület 
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A TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú pályázattal kapcsolatosan az önerő 
biztosításra került. A többlettámogatási kérelmet benyújtottuk. A támogatási szerződés ezzel 
kapcsolatos módosítása folyamatban van. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, 
ügyiratszám:LMKOH/3-56/2018.) 
 
 
94/2018. (VI.28.) ÖH. 
136/2017. (IX.21.) ÖH. kiegészítése 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
136/2017. (IX.21.) önkormányzati határozatában megjelölt bel és külterületi 
útépítések, valamint a járdaépítés megvalósítására elkülönít további 12.426.961 
Ft összeget Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. 
évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. 
Általános tartalék sora terhére. 

  Határidő: 2018. június 28. 
  Felelős: Képviselő-testület 
 
A forrás biztosítása megtörtént. A Kodály utca 1. ütemének megvalósítása megtörtént. A 2. ütem 
előkészítése folyamatban van. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám:LMKOH/3-
56/2018.) 
 
95/2018. (VI.28.) ÖH. 
Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
 Egyesület támogatása  
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-úgy dönt, hogy támogatja az 
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesületet a város rendezvényeinek fotózása 
céljából. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. 
pontban szereplő támogatást 20.000.- forintot Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 
6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város 
Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék 
sora terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülettel a 
támogatási szerződést megkösse. 

  Határidő: 2018. június 28. 
  Felelős: Képviselő-testület 
 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülettel a város rendezvényeinek fotózása céljából a 
támogatási szerződés megkötésre került, a támogatás 2018.07.19-én utalásra került. 
(Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám:LMKOH/3-56/2018.) 
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96/2018. (VI.28.) ÖH. 
Hitel előkészítése 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
jelenleg folyamatban lévő pályázatok biztonságos befejezése érdekében egy esetleges 
hitelfelvétel feltételeiről, kondícióiról tájékozódjon és azt terjessze a soros Képviselő-testületi 
ülés elé. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. június 28. 
 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletével kapcsolatos tájékoztatás a 2018.10.18-i 
zárt ülés keretében került megtárgyalásra. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: 
LMKOH/3-57/2018.) 
 
 
97/2018. (VI.28.) ÖH. 
Testvértelepülési együttműködési 
megállapodás kötése Felsőlajos községgel 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete testvértelepülési 
együttműködési megállapodást köt Felsőlajos községgel az előterjesztés 2. melléklete 
szerinti együttműködési megállapodásban foglalt célok megvalósításáért, továbbá 
felhatalmazza a polgármestert e megállapodás aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. június 28. 

 
A testvér-települési megállapodás aláírására ünnepélyes keretek között 2018. augusztus 18. 
napján került sor a 25 éves városi évforduló alkalmából megrendezett rendezvény alkalmával. 
(Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOH/4234-3/2018.) 
 
 
98/2018. (VI.28.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 2017. 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 2017. évi üzemeltetéséről szóló jelentést elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2018. június 28. 
 
A határozat megküldése a Bácsvíz Zrt. részére megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, 
ügyiratszám: LMKOH/138/13/2018.) 
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99/2018. (VI.28.) ÖH. 
Lajosmizse Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 
értelmében elfogadja az előterjesztés 1. mellékletét képező Integrált Településfejlesztési 
Stratégiát azzal, hogy a 8. oldal 4. bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: „A helyben működő 
egészségügyi ellátórendszer kielégítően szolgálja a lakosság egészségi állapotának megőrzését. 
A területnek hosszú távon követnie kell a tudomány fejlődését és az innovációk alkalmazását, 
amely továbbra is biztosítja a környező települések lakosai számára is a színvonalas 
egészségügyi ellátást.” 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. június 28. 
 
ITS elfogadva, előírás szerinti szerveknek elküldve. (Ügyintéző: Kovács Gábor, ügyiratszám: 
LMKOH/3069/10/2018.) 
 
100/2018. (VI.28.) ÖH. 
Döntés Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum elnevezéséről                   
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Városi 
Labdarúgó Sportcentrum nevét a következők szerint határozza meg: „Lázár Bence 
Lajosmizsei Labdarúgó Sportcentrum”. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a sportcentrum elnevezéséhez kapcsolódó valamennyi 
intézkedést megtegye, a szükséges dokumentumokat aláírja. 

 
A határozat elektronikusan ki lett küldve a LVLC részére 2018. július 02-án. (Ügyintéző: 
Dodonka Csaba, ügyiratszám: LMKOH/186-21/2018.) 
 
 
101/2018. (VI.28.) ÖH. 
Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse 
külterület 0401/5 hrsz.-ú 8 ha 7899 m2 ingatlanból értékesítésre kijelöli az 
előterjesztés 1. mellékletében jelzett 3 ha 5000m2 nagyságú területet, mely 
ingatlanrész vonatkozásában a nyilvános árverés lefolytatásának alapját képező 
kikiáltási árat 100 Ft/m2-ben határozza meg - nem fogadta el. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. június 28. 
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A határozat végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: Dr. Mátyus Béla, ügyiratszám: LMKOH/ 
3066/2/2018.) 
 
102/2018. (VI.28.) ÖH. 
Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse 
külterület 0401/5 hrsz.-ú 8 ha 7899 m2 ingatlanból értékesítésre kijelöli az 
előterjesztés 1. mellékletében jelzett 3 ha 5000m2 nagyságú területet, mely 
ingatlanrész vonatkozásában a nyilvános árverés lefolytatásának alapját képező 
kikiáltási árat 60 Ft/m2-ben határozza meg.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. június 28. 

 
Ezen határozat alapján az értékesítés megtörtént a meghatározott kikiáltási ár alapján. 
(Ügyintéző: Dr. Mátyus Béla Jegyzői Iroda, ügyiratszám: LMKOH/ 3066/2/2018.) 
 
 
103/2018. (VI.28.) ÖH. 
A 0401/5 hrsz-ú ingatlanból 3 ha 5000 m2 területrész értékesítéséhez kapcsolódó 
döntések 
 

 Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 0401/5 hrsz-ú ingatlanból 3 ha 5000 m2 területrésze 
ingatlan értékesítése érdekében a telekalakítással kapcsolatos eljárást lefolytassa, 
a hozzá tartozó intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye.    

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Lajosmizse Város Önkormányzata és a BÁCSVÍZ Zrt. 
között 2015. szeptember 1. napján létrejött üzemeltetési szerződés módosítását, - 
mely arra irányul, hogy a 0401/5 hrsz-ú ingatlanból az előterjesztés 1. 
mellékletében meghatározott 3 ha 5000 m2 területrész kikerül a szerződés tárgyi 
hatálya alól – előkészítse, annak tartalmát a BÁCSVÍZ Zrt-vel egyeztesse és ezt 
követően aláírja.     

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 0401/5 hrsz-ú ingatlanból 3 ha 5000 m2 területrésze 
ingatlan vonatkozásában jelen határozat 1)-2) pontjaiban foglaltak teljesülése 
esetén a nyilvános árverést kitűzze, lefolytassa és a nyertes ajánlattevővel az 
adás-vételi szerződést megkösse, az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye 
az alábbi feltételekkel: 
- A nyertes ajánlattevő köteles megépíteni a megmaradó kivett mocsár 

alrészleten a Bácsvíz Zrt. által kért 90m x 120m méretű „L” alakú gátat. 
- A nyertes ajánlattevő köteles biztosítani az adás-vétellel érintett területen 

jelenleg meglévő monitoring talajvízfigyelő kút megközelíthetőségét. Ehhez 
szükséges bejegyeztetni a szolgalmi jogot Lajosmizse Város Önkormányzata 
javára és az ingatlan nyilvántartásban való feltüntetéséhez is hozzá kell 
járulnia. 
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- A nyertes ajánlattevő köteles az adás-vétellel érintett területen haladó XX/d 
csatorna esetleges új nyomvonalának kialakításával összefüggő valamennyi 
feladatot (tervezési, engedélyezési, változási vázrajz készítési és földhivatali 
átvezetés, Lajosmizse Város Önkormányzatát illető szolgalmi jog bejegyzés, 
kivitelezés stb.) elvégezni és annak mindennemű költségét viselni.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. június 28. 

 
Ezen határozat végrehajtása folyamatban van, jelenleg a szolgalmi jog bejegyzésre történik, 
illetve telekalakítás. (Ügyintéző: Dr. Mátyus Béla, ügyiratszám: LMKOH/ 3066/2/2018.) 
 
 
104/2018. (VI.28.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó 
beszámolója a 2017. évről 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete - előterjesztés melléklete szerinti - 
2017. évben végzett munkájáról szóló átfogó beszámolóját elfogadja. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. június 28. 

 
A határozat-kivonat megküldésre került Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete részére. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: 
LMKOH/4009-2/2018.) 
 
 
2018. augusztus 15. 
 
 
121/2018. (VIII.15.) ÖH. 
Lajosmizse Város Településrendezési Tervének 2018. évi módosítása 

Határozat 
 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város településrendezési 

eszközeinek módosításáról a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 
(a továbbiakban: KR.) 16. § (1) b) pontja értelmében az alábbiak szerint dönt: 
 

a) Az előterjesztés 1. mellékletében foglalt 
aa) 1/2018. kérelemtől a 6/2018. kérelemig, 
ab) 8/2018. kérelemtől a 12/2018. kérelemig, 
ac) 14/2018. kérelemtől a 16/2018. kérelemig, 
ad) 18/2018.kérelemtől a 24/2018. számú kérelemig található beadványokat 
támogatja.  
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b) Az előterjesztés 1. mellékletében foglalt 7/2018. számú kérelem esetében a 
kérelemről a szakhatósági vélemények függvényében dönt. 

c) Az előterjesztés 1. mellékletében foglalt 13/20218. számú kérelem esetében a 
kérelmezőt beruházási programterv benyújtására szólítja fel. 

d) Az előterjesztés 1. mellékletében foglalt 17/2018. számú kérelem esetében az 
előterjesztésben ismertetett ( az önkormányzati területekbe beékelődő területek 
pl. Szabadság tér – GSM Doki, 22/2 hrsz; piac – Béka Presszó, 1588/2 hrsz; 
temető – temetkezési iroda, 1686/1 hrsz  ) ingatlanokon túl a 2250 hrsz-ú, a 844/2 
hrsz-ú ingatlanok valamint az 1791 hrsz-ú ingatlanon lévő belső telek 
vonatkozásában is Lajosmizse Város hosszú távú városfejlesztési céljai 
érdekében élni kíván az önkormányzat az elővásárlási jogával. 

 
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert tervezési árajánlatok beszerzésére, az összességében legkedvezőbb 
ajánlat elfogadására, a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó tervezési 
szerződés megkötésére és aláírására. 

 
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti módosítások kérelmezőivel kötendő településrendezési 
szerződések megkötésére és aláírására.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. augusztus 15. 

 
A rendezési terv módosítási eljárást megkezdtük; előzetes tájékoztatási szakasz lezárult,  
tervezési szakaszban járunk.  (Ügyintéző: Kovács Gábor, ügyiratszám: LMKOH/29/10/2018.) 
 
 
122/2018. (VIII.15.) ÖH. 
A Lajosmizse külterület 0401/5 hrsz.-ú ingatlan mellékelt vázrajz szerinti 
területrészének forgalomképessé nyilvánítása, 102/2018. (VI.28.) ÖH. kiegészítése 
 

Határozat 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 102/2018. (VI.28.) határozatát 
folytatólagosan az alábbi szövegrésszel egészíti ki: „Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az érintett ingatlanrész értékesítése érdekében az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, 0401/5 hrsz.-ú ingatlannak az előterjesztés 
2. mellékletében csatolt a mellékelt vázrajz szerinti részét forgalomképessé nyilvánítja.  
a) A telekmegosztás miatti új vízjogi üzemeltetési engedély költségét a BÁCSVÍZ Zrt. a 
nyilatkozatában foglaltak szerint átvállalja. 
b) Az árverési hirdetményben az alábbi feltételt is ki kell kötni: „A 0401/5 hrsz.-ú ingatlan 
telekmegosztása miatt keletkező  valamennyi felmerülő költség , - pl a telekmegosztással 
kapcsolatos költség, az ingatlan forgalomképessé nyilvánításához kapcsolódó költség - az 
árverési vevőt terheli. ” 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. augusztus 15. 

 
A forgalomképessé nyilvánítás megtörtént, a többi feltétel az árverés során fog érvényesülni, 
folyamatban van. (Ügyintéző: Dr. Mátyus Béla, ügyiratszám: LMKOH/ 3066/7/2018.) 
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123/2018. (VIII.15.) ÖH. 
Lajosmizse Vasút utca, Gesztenye utca és Bodza utca ivóvíz gerincvezeték építésének 
megrendelése 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vasút-

Gesztenye és Bodza utca vízvezeték építését 2018. évben egy ütemben valósítja meg. 
A kivitelezésre beérkezett árajánlatok közül Makai János egyéni vállalkozó ajánlatát 
fogadja el. 

2) A beruházásra rendelkezésre áll a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018.(II.09.) 
önkormányzati rendelet 10. melléklet (Felhalmozási kiadások részletezése) 1.2. soron 
15 millió forint. A kivitelezéshez hiányzó 8.996.141 forint összeget a 2018. évi 
költségvetésről szóló 6/2018.(II.09.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 
(felhalmozási kiadások) 1.1. sora (tűzcsapok telepítése) és 10. melléklet (felhalmozási 
kiadások) 2.1. sora (Mathiász utca 2. szám alatti épület felújítása) terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert jelen határozat 1) pontja szerinti vízvezeték építési munkáinak 
megrendelésére és a szükséges vállalkozási szerződés megkötésére.  

      Határidő: 2018. augusztus 15. 
 Felelős: Képviselő-testület 

 
A Vasút, Gesztenye és Bodza utcák ivóvízellátásához szükséges vállalkozási szerződés 
megkötése megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: LMKOH/1820/12/2018.) 
 
 
124/2018. (VIII.15.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás a 0331/13 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezendő napelemes 
kandeláberhez 

 
Határozat 

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

hozzájárulását adja a Charolais Kft részére ahhoz, hogy az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező Lajosmizsei 0331/13 HRSZ-on nyilvántartott 
ingatlanon saját költségére napelemes kandelábert telepítsen. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakhoz kapcsolódó terület használatára 
vonatkozó valamennyi nyilatkozatot az Önkormányzat nevében aláírja, a terület 
használatára vonatkozó megállapodást a terület átadásáig megkösse. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. augusztus 15. 

 
A napelemes kandeláber a kérelmező által még nem lett telepítve. (Ügyintéző: Kovács Gábor, 
ügyiratszám: LMKOH/5301/2/2018.) 
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125/2018. (VIII.15.) ÖH. 
A 0331/13 helyrajzi számú ingatlanon telepítendő napelemes kandeláberhez kamera 
felszerelése 

 
Határozat 

. 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármestert, hogy vizsgálja meg a 0331/13 HSZ-ú ingatlanon a Charolais Kft 
által telepíteni tervezett kandeláberre térfigyelő kamera felszerelésének 
lehetőségét, költségigényét és tájékoztassa erről a képviselő-testületet. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. augusztus 15. 

 
A napelemes kandeláber a kérelmező által még nem lett telepítve. (Ügyintéző: Kovács Gábor, 
ügyiratszám: LMKOH/5301/2/2018.) 
 
 
126/2018. (VIII.15.) ÖH. 
A 0331/13 hrsz-ú önkormányzati telken figyelmeztető tábla elhelyezése 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 0331/13 hrsz-ú önkormányzati telken figyelmeztető tábla 
elhelyezéséről gondoskodjon a Pusztatemplom rom állagmegóvása érdekében.  
 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében valamennyi intézkedés, 
nyilatkozat megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. augusztus 15. 

 
A figyelmeztető tábla kihelyezését a kameratelepítéssel egy időben valósítjuk meg. 
(Ügyintéző: Kovács Gábor, ügyiratszám: LMKOH/5301/2/2018.) 
 
 
2018. szeptember 11. 
 
 
129/2018. (IX.11.) ÖH. 
Döntés a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú pályázattal kapcsolatosan           
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.3.1-15-BK1-
2016-00003 azonosítószámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja keretében 
Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása” című 
projekt építési beruházására beérkezett árajánlat bruttó 27.147.037.- forint, a 
pályázatban rendelkezésre álló forrás hiánya pótlása céljából benyújtott 13.000.000.- 
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forint értékű többlettámogatási kérelemét fenntartja, amelyet a központi 
költségvetésből kíván megigényelni. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

többlettámogatási kérelem elbírálásáig a 13.000.000.- forintot a beruházás 
megvalósítása érdekében időszakosan biztosítja Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) 
önkormányzati rendelet 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázata 
1.2.1 Épületvásárlás során szereplő 28 millió forint terhére. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 11. 

 
A TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú pályázattal kapcsolatosan a 
többlettámogatási kérelemként kért 13.000.000 Ft támogatás az önkormányzat által 
megelőlegezésre került. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/3-62/2018.) 
 
 
 
130/2018. (IX.11.) ÖH. 
Lajosmizsei Református Egyházközség 
támogatása  
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-úgy dönt, hogy 2.000.000 Ft 
összeggel támogatja a Lajosmizsei Református Egyházközséget a lajosmizsei 
templom renoválása, felújítása céljából. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. 
pontban szereplő 2.000.000.- forint támogatást Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 
6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város 
Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék 
sora terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Lajosmizsei Református Egyházközséggel a támogatási 
szerződést megkösse. 

  Határidő: 2018. szeptember 11. 
  Felelős: Képviselő-testület 
 
A Lajosmizsei Református Egyházközséggel a lajosmizsei templom renoválása, felújítása 
céljából megkötésre került a támogatási szerződés, a támogatás 2018.09.17-én elutalásra 
került. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/3-62/2018.) 
 
 
131/2018. (IX.11.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményében nőgyógyászati szakrendeléshez és kardiológiai szakrendeléshez 
kapcsolódó döntések meghozatala  
 

Határozat 
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1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Társulási-tanácson 
keresztül a személyes közreműködői szerződések megkötését nőgyógyászati szakrendelés 
ellátására az intézményi költségvetés terhére, valamint tudomásul veszi a személyes 
közreműködői szerződések megkötése miatt keletkező 2019. évtől várható többletköltségeket.  
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a nőgyógyászati-, és 
kardiológiai szakrendeléshez szükséges eszközök, gépek beszerzését 8 507 703.- Ft összegben.  
A gépbeszerzés fedezetét az alábbi tételek alkotják: 
- a régi ultrahang készülék beszámítása 592 226.- Ft értékben;  
- az intézmény felhalmozási előirányzata 2 500 000.- Ft összegben;  
- továbbá a fennmaradó 5 415 477.- Ft összeget Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megelőlegezi, azzal, hogy a megelőlegezett összeg a 2018. évi intézményi 
várható többletbevételről visszavonásra kerül. 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a határozat 2./ pontjában az 
eszközbeszerzésre felmerülő költségeket Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 10. 
melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1.21. Épületvásárlás sora terhére 
biztosítja.  
4./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2./ 
pontban foglaltak szerint a költségvetési rendelet-módosítását a soron következő Képviselő-
testületi ülésre készítse elő.    
5./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozatban foglaltakat terjessze a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-
tanácsa elé.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. szeptember 11. 
 
A pénzügyi fedezet átvezetése megtörtént, az eszközök, gépek beszerzése megvalósult.  
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/5618-2/2018.) 
 
 
2018. szeptember 27. 
 
133/2018. (IX.27.) ÖH. 
Az önkormányzat 
létszámának megemelése 
 

Határozat 
 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzatánál a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 
azonosítószámú „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és 
Felsőlajoson című projekt keretében 2018. október 1-től 2022. április 30-ig 
alkalmazott szakmai vezető és közösségfejlesztő munkakörökre a létszámát két 
fővel megemeli. 

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Basky András 
polgármestert, hogy a pályázatban foglalkoztatott munkavállalók 2018. október 
1-től történő alkalmazása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2018. szeptember 27. 
  Felelős: Képviselő-testület 
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A TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 azonosítószámú „Társadalmi kohéziót erősítő programok 
Lajosmizsén és Felsőlajoson című projekt keretében 2018. október 1-től 2022. április 30-ig 
alkalmazott szakmai vezető és közösségfejlesztő munkakörökre a költségvetésen átvezetésre 
került a létszám két fővel történő megemelése. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: 
LMKOH/3-63/2018.) 
 
134/2018. (IX.27.) ÖH. 
A 91/2018. (VI.28.) önkormányzati határozat módosítása 
a Művelődési Ház színháztermének felújításáról 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 91/2018. (VI.28.) 
önkormányzati határozat 1) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  
Művelődési Ház színháztermének felújítását támogatja, ennek tervezési 
költségét véglegesen átadja a Művelődési Ház részére.” 

  Határidő: 2018. szeptember 27. 
  Felelős: Képviselő-testület 
 
A Művelődési Ház színháztermének felújításához szükséges terv elkészítésének költsége, 
4.429.423.- forint átadásra került az önkormányzat által Lajosmizse Város Önkormányzata 
Művelődési Háza és Könyvtára részére. Az intézmény a rendelkezésre álló forrás terhére a 
szerződést megkötötte a tervezővel és a tervek 2018. év második felében elkészültek. 
(Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám:LMKOH/5786-6/2018) 
 
 
135/2018. (IX.27.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési 
szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) beosztására pályázati felhívás kiírásáról 

 
Határozat 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Lajosmizse 

Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető 
(költségvetési szerv-, és gazdasági vezető magasabb vezető) beosztására, 2019. február 
1-től 2024. január 31-ig.  

(2) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a II. határozatban meghatározott 
tartalommal a pályázat kiírásáról és előkészítéséről gondoskodjon.  
Határidő:2018. szeptember 27., illetve a jogszabály szerinti ütemezésben  
Felelős: Képviselő-testület, dr. Balogh László jegyző  

 
A  határozat-kivonat Tengölics Judit részére 2019. szeptember 28-án tájékoztatásul 
megküldésre került. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/5651/2018.) 
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136/2018. (IX.27.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági 
vezető, magasabb vezető) beosztására pályázati felhívás  

  
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezte intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági 
vezető, magasabb vezető) beosztásának betöltésére pályázatot ír ki, 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 
Korm. rendelet  
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi 

önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 
intézményeknél szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 

alapján az alábbi pályázati felhívásban foglaltak szerint:    
 

Pályázati felhívás 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Lajosmizse 
Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési 
szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) beosztásának betöltésére. 
 
A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata   
 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
 
Betöltendő munkakör: pénzügyi ügyintéző 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Magasabb vezetői beosztás megnevezése: intézményvezető (költségvetési szerv-, és 
gazdasági vezető, magasabb vezető) 
 
A magasabb vezető megbízás időtartama: A megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
 
A megbízás kezdő napja: 2019. február 1.  
 
A megbízás megszűnésének időpontja: 2024. január 31.  
 
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
Munkahely: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
       
Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással összefüggő lényeges 
feladatok: A jogszabályokban meghatározott magasabb vezetői feladatok, valamint az 
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intézmény Alapító okiratában megállapított szolgáltatások magas színvonalon történő 
ellátásához szükséges tevékenységek ellátása. 
 
A megbízás feltételei: 

- büntetlen előélet; 
- tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá, 
- magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett 
személy, 

- a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pont szerinti állam elleni bűncselekmény miatt 
indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, 

- felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett 
 okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes 

könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából 
ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy  

 gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi 
ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, 
vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) 
bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél 
szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint 
mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban 
szerzett gazdasági szakképzettséggel rendelkezik. 

- szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és 
rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel; 

- a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető; 

- hozzájárulás vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához. 
 
A magasabb vezetői megbízáshoz előírt kiegészítő feltételek: --- 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: ----- 
 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján.  
 
Vezetői pótlék mértéke: a pótlékalap minimum 250%-a, megegyezés szerint. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
   

 Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.) Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LMKOH/5651/2018., 
valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető (költségvetési szerv-, és 
gazdasági vezető, magasabb vezető). 

és 
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 Elektronikus úton Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére a 
lajosmizse@lajosmizse.hu E-mail címen keresztül” 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 
- postai úton: 2018. november 5. 
- elektronikus úton: 2018. november 5.  
 
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények:   
A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1db eredeti-1 db másolat), (az 
eredeti példányt összefűzés nélkül) kell benyújtani.   
 
A pályázat elbírálásának várható ideje: A pályázat elbírálására legkorábban a 2018. 
novemberi Képviselő-testületi ülésen kerül sor. 
 
A pályázat elbírálásának rendje: A véleményezést követően Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó szakmai életrajzát; 
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, a megbízási feltételek között felsorolt 
kitételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítványát; 

- a végzettségeket, igazoló oklevelek másolatait; 
- korábbi munkaviszonyokra, szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolásokat; 
- a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul; 

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető 
beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 41. §-ában és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem 
áll fenn; 

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet 
kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a Képviselő-testület 
zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja; 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy teljes pályázati anyaga nyilvánosságra 
hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban 
részvevők ismerhetik meg; 

- a megbízás feltételeinek igazolására szolgáló dokumentumokat, 
nyilatkozatokat. 

 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
- Lajosmizse Város Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2018. október 5. 
A Közigállás publikálás időpontja: 2018. október 5.  
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 06-
76-457-575-ös telefonszámon. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. szeptember 27., valamint a jogszabályban foglalt ütemezéssel 
 
A 135/2018. (IX.27.) döntésnek megfelelően a 136/2018. (IX.27.) határozattal meghatározott 
pályázati felhívás megküldésre került a KSZF-re 2018. október 1-jén, továbbá 2018. október 5-
én közzétételre került a www.lajosmizse.hu oldalon, a www.kozigallas.hu oldalon és kitűzésre 
a hirdetőtáblán.  (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/5651/2018.) 
 
137/2018. (IX.27.) ÖH. 
Pályázatok véleményezésére bizottság összehívása 

  
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetői (költségvetési 
szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) álláshelyének betöltésére beérkező 
pályázatok véleményezésére Bizottságot hív össze. 

 
A Bizottság elnöke: Sebők Márta Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke 
A Bizottság tagjai: 

- Kocsis Györgyné Önkormányzati Bizottsági tag, intézményvezető 
- Török Tamás Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági tag 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Bizottságot, hogy a 
vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően hallgassa meg a pályázókat és a 
pályázati véleményét írásban terjessze a Képviselő-testülete elé legkésőbb 2018. november 
26-ig. 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2018. szeptember 27., valamint a jogszabályban foglalt ütemezéssel  

 
A határozatban megjelölt bizottság tagjai a határozat-kivonattal egyidejűleg felkérésre kerültek 
a Bizottsági feladatok ellátására 2018. szeptember 28-án. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák 
Renáta, ügyiratszám: LMKOH/5651/2018.) 
 
 
138/2018. (IX.27.) 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 2019. évi pályázati fordulójához. 
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók 
számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. 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 2019. 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 2018. október 3. napjáig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére. 
Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 27., a nyilatkozat megküldésére: 2018. október 3 

 
A határozat megküldése a pályázók részére megtörtént 2018. november 26-án. Bírálati lista 
megküldése a Támogatáskezelő részére 2018. november 26. . Csatlakozási nyilatkozat 
határidőben megküldésre került az EMET részére. Pályázati felhívások 2018. október 05. 
napján közzétéve a honlapon és a hirdetőtáblán. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: 
LMKOH/1910-4/2018.) 
 
139/2018. (IX.27.) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása 
 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének eleget téve 
a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás folyamatos 
és teljeskörű ellátása érdekében a közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatosan a 
következő intézkedéseket teszi: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 44/F §. (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás végzésének lehetőségével az alábbi engedéllyel rendelkező 
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vállalkozásokat keresi meg azzal, hogy az ajánlattételi határidő: 2018. október 10. 8:00 
óra.  

 Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 
 KUSZAKA 2004 Bt. 
 Somogyi István vállalkozó Izsák 
 Szabolcska Ferenc vállalkozó Kunszentmiklós 
 Szabó János vállalkozó Lajosmizse 

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent megnevezett 

vállalkozások által küldött ajánlatokat az alábbi szempontrendszer szerint bírálja el: 
- A Közszolgáltató heti ügyfélfogadási ideje 
- A Közszolgáltató napi készenléti ügyelete az általa meghatározott beosztás szerint, 
amelyet azonban úgy köteles meghatározni, hogy abba hetente legalább egy hétköznapi 
napon a 16.30-18.30 óráig tartó idő bele essen.  
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának 
a határideje, melyet legkésőbb Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendeletében meghatározott határidőn belül  kell elvégezni, ellenkező 
esetben késedelembe esik. 
- Késedelmi kötbér mértéke 
 
 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 
 

A legjobb 10, a legrosszabb 1, a többi a kettő közötti lineáris arányosítással kiszámított pontot 
kap rész-, illetve alszempontonként az alábbi képlet szerint: 

 
 
                Avizsgált - Alegrosszabb 

P  = ------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin  , 
          Alegjobb - Alegrosszabb 
ahol: 
 
P: a vizsgálat ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 10 pont 
Pmin: 1 pont 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 

Amennyiben Alegjobb=Alegrosszabb, a fenti képlet nem alkalmazható. Ez esetben az adott 
részszempontra valamennyi ajánlattevő 1 pontot kap. 
A pontszámok kiszámítása minden részszempontnál és alszempontnál a 2. tizedesjegyig 
kerekítve történik. 
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Az „1.”-„2” részszempont esetén a legkisebb, a „3.”-„5.” részszempont esetén a legnagyobb 
érték a legjobb. A megajánlott értékek tört számok is lehetnek, de csak 1 tizedesjegyig. Az egy 
tizedesjegynél több tizedesjegyet tartalmazó értéket kérjük 1 tizedesjegy értékre kerekíteni. 
 
A pontok részszempontonként az adott súlyszámmal megszorozzuk, majd a súlyszámmal 
megszorzott pontokat összeadjuk. Összességében legelőnyösebb a legtöbb pontot szerző ajánlat 
lesz. 

 
 Ajánlattevő  Ajánlattevő Ajánlattevő 

1. A begyűjtési-
elszállítási 
határidő 

Érték (óra)    

 Pont    

 súlyozott pont/30/    

2. késedelmi 
kötbér 

Érték (Ft/nap)    

 pont    

 súlyozott pont/10/   

 

 

3. ügyfélfogadás 
ideje 

Érték (óra/hét)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

4. készenléti 
ügyelet ideje  

Érték (óra/nap)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

Összpontszám    

 
3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak szerinti ajánlatokat bekérje és azokat 
a Képviselő-testület 2018. októberi ülése elé terjessze.  

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2018. szeptember 27. 

 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
végzésének lehetőségével az alábbi vállalkozások lettek megkeresve: 
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1. Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) 
2. KUSZAKA 2004 Bt. (Kunszentmiklós) 
3. Somogyi István vállalkozó (Izsák) 
4. Szabolcska Ferenc vállalkozó (Kunszentmiklós) 
5. Szabó János vállalkozó (Lajosmizse) 

 
Az ajánlattételi határidő 2018. október 10. 8:00 óra volt. 
Az ajánlattételi határidőn belül nem érkezett ajánlat a közszolgáltatás végzésére. A Faragó 
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. képviselője írásban jelezte, hogy a felhívásban megadott 
fix árakon cégük nem tudja elvállalni a szennyvíz szippantását. 
A kialakult helyzetet minden szempontból megvizsgálva és mérlegelve - a 2017. 09. 27-i ülésre 
5. napirendi pontként előterjesztett anyagban ismertetett jogszabályi háttérrel, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást végző 
közszolgáltató kiválasztása céljából – az eljárás ismételt lefolytatására került sor.   
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 171/2018. (XI.22.) önkormányzati 
határozatában tudomásul vette, hogy a 163/2018. (X.18.) önkormányzati határozatban foglalt 
ajánlattételi határidőig (2018. november 10-ig) a megismételt eljárásban sem érkezett be 
ajánlat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás végzésére és hogy a polgármester a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 
455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltakra, továbbá az egyes 
közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő módosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. 
törvény 3/F § (1)-(2) bekezdésére hivatkozással kezdeményezte a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál a közérdekű kijelölési eljárás lefolytatását.  
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság „Lajosmizse településen a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátására közszolgáltató 
kijelölése” tárgyában meghozta 35300/5797-11/2018. ált. iktatószámú határozatát, melyben a 
Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-t jelölte ki Lajosmizse településen a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására közérdekű 
szolgáltatóként. Önkormányzatunk előkészítette a jogszabályi előírásoknak megfelelő „Nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására 
Közszolgáltatási szerződés-tervezetet, azt a kijelölt közérdekű szolgáltatóval leegyeztette és a 
közszolgáltatási szerződés 2019. január 08-án aláírásra került.  
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletben módosítás történt, az egy 
éves határozott időtartamra kötött közszolgáltatási szerződés lejárta alapján, a közszolgáltató, 
mint kijelölt közérdekű szolgáltató, a feladat ellátását határozott időre, az új közszolgáltatási 
szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig látja el. 
 
(Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde vezető tanácsos Önkormányzati Iroda, ügyiratszám: 
LMKOH/4-15/2018.) 
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140/2018. (IX.27.) ÖH. 
A 2019-2033. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv  
Közműves ivóvízellátás ágazat tervezetének véleményezése 

 
Határozat 

 
1./Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képező 2019-2033. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves 
ivóvízellátás tervezetét. 
2./Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Galagonya utca 
közüzemi ivóvízellátásának megvalósítását és egyúttal úgy dönt, hogy a saját erő biztosítására 
a 2019. évi költségvetés készítésekor bruttó 5.080.000.-Ft összeget felhalmozási kiadásként a 
fejlesztésekre elkülönít. 
Határidő: 2018. szeptember 27. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A Galagonya utca ivóvízellátásának pénzügyi forrása betervezésre került a 2019. évi 
költségvetés felhalmozási kiadásainál. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: 
LMKOH/138/22/2018.) 
 
 
141/2018. (IX.27.) ÖH. 
A 2019-2033. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv  
Közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás ágazat tervezetének véleményezése 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. 
mellékletét képező 2019-2033. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves 
szennyvízelvezetés és - tisztítás tervezetét. 
 
Határidő: 2018. szeptember 27. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A határozat megküldése a BÁCSVÍZ Zrt részére megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, 
ügyiratszám: LMKOH/138/22/2018.) 
 
 
142/2018. (IX.27.) ÖH. 
Bemutatkozás a 2019-es Utazás Kiállításon 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019-
es Utazás Kiállításon Lajosmizse város a Bács-Kiskun megyei településekkel 
együtt bemutatkozik. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-es Utazás 
Kiállításon való megjelenéshez szükséges bruttó 508.000.- forint költséget 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi 
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költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai című táblázat 1.3. 
Dologi kiadások sora terhére biztosítja. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képző szerződést aláírja, a 2019-
es Utazás Kiállítással kapcsolatos egyeztetéseket lefolytassa. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. szeptember 27. 
 
Az Utazás Kiállítással kapcsolatos előkészítési és lebonyolítási feladatokra a Bács-Kiskun 
Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft.-vel a szerződés 2018. 09. 28. napján 
került aláírásra. A Kiállításon a település turisztikai szolgáltatóit összefogva mutatkozott be 
városunk. (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOH/879-9/2018.) 
 
 
143/2018. (IX.27.) ÖH. 
Belső ellenőri jelentés elfogadása 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete 
szerinti belső ellenőri jelentést elfogadja azzal, hogy a Képviselő-testület felkéri a belső 
ellenőrt, hogy a Mizse-Sport Kft-től 2018. szeptember 20-án érkezett belső ellenőri 
jelentésre tett észrevételt vizsgálja meg, a belső ellenőri jelentést az új vizsgálat 
eredményével egészítse ki és terjessze a Képviselő-testület októberi soros ülése elé.  

 Határidő: 2018. szeptember 27. illetve 2018. októberi soros ülés 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A belső ellenőr jelentésére tett észrevételek vizsgálata megtörtént és a Képviselő-testület 2018. 
október 18-i ülésén a 156/2018. (X.18.) határozata szerint döntött. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, 
ügyiratszám: LMKOH/2238/30/2018.) 
 
 
144/2018. (IX.27.) ÖH. 
Az építendő új sportcsarnok Megvalósíthatósági és  
üzemeltethetőségi tanulmányának elfogadása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖKI-Innováció Kft. 
által készített, az új sportcsarnok építésével kapcsolatos Megvalósíthatósági és 
üzemeltethetőségi tanulmányban foglaltakat. 
Határidő: 2018. szeptember 27. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A határozat további végrehajtási intézkedést nem igényelt az abban foglaltakat a beruházás 
során figyelembe kell venni. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: LMKOH/2238/30/2018.) 
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145/2018. (IX.27.) ÖH. 
Az építendő új sportcsarnok finanszírozása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sportcsarnok építése céljára 
továbbra is rendelkezésre tartja saját erőként a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. 
(II. 09.) önkormányzati rendelet 10. melléklet „Felhalmozási kiadások részletezése” 
táblázat 3.9.2.       „ Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület” soron lévő 
51.890.000.- Ft-ot.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Basky András 
polgármestert, hogy sportcsarnok építési beruházáshoz a rendelkezésre álló 
önkormányzati önrészen felül a szükséges többletforrás biztosítása céljából vissza nem 
térítendő támogatás iránti kérelemmel forduljon Magyarország Kormányához. 

 Határidő: 2018. szeptember 27. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A vissza nem térítendő állami támogatás iránti kérelem elküldése megtörtént, azonban 2019. 
januárban arról tájékoztattak, hogy nem tudja támogatni a minisztérium a beruházásunkat.  
(Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: LMKOH/2238/30/2018.) 
 
146/2018. (IX.27.) ÖH. 
Új sportcsarnok beruházásával kapcsolatban felelős személy kijelölése 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
az építendő új sportcsarnok beruházásával kapcsolatban jelöljön ki egy felelős személyt, 
aki folyamatosan koordinálja az önkormányzat részéről a beruházást és folyamatosan 
tájékoztatja a Képviselő-testületet a projekt helyzetéről.   

 Határidő: 2018. szeptember 27.  
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A sportcsarnok beruházásával kapcsolatos felelős személy kijelölése Dodonka Csaba 
köztisztviselő személyében megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: 
LMKOH/2238/30/2018.) 
 
147/2018. (IX.27.) ÖH. 
Művelődési ház vagyonkezelésből történő visszavétele               
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésre terjessze elő 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára vagyonkezelésből történő 
visszavételéről szóló szakmai anyagot. ( 2018. november 1-jei hatályosítással a 
vagyonrendelet módosítása és a vagyonkezelési szerződés módosítása.) 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 27. illetve 2018. október 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. október 18-i testületi 
ülésén tárgyalta meg a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
vagyonkezelésből történő visszavételről szóló szakmai anyagot az önkormányzat 
vagyonáról szóló 13/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
vonatkozásában. A 152/2018. (X.18.) önkormányzati határozatban a polgármester 
felhatalmazást kapott a Lajosmizse Város Önkormányzata és a Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára között létrejött vagyonkezelési szerződés felek közötti 
megszüntetésére, valamint az ingyenes használatba adási szerződés elkészítésére, azok 
aláírására, a vagyonkezelési jog ingatlan-nyilvántartásból történő törlésére és a 
szükséges intézkedések megtételére.  (Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: 
LMKOH/5786-6/2018.) 

 
 
148/2018. (IX.27.) ÖH. 
Művelődési ház színházterme felújításának előkészítése                 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális 
terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázati kiírás alapján kezdje 
meg a pályázat benyújtásához szükséges szakmai előkészítő munkát és a soron 
következő Képviselő-testületi ülésen terjessze a benyújtandó pályázati dokumentáció 
tervezetet a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 27. illetve 2018. október  

 
A pályázat előkészítési munkálatai elkezdődtek a benyújtáskor. A teljes szakmai anyag 
elkészülésének időpontja nem ismert, mivel a tervek nincsenek készen. Feltehetően a novemberi 
testületi ülésre lesznek készen. 147/2018 ÖH-t 2018. október 1-jén jegyző úr részére átadásra 
került, hogy kijelölje a felelőst az anyag elkészítésére. (Ügyintéző: Dodonka Csaba, 
ügyiratszám: LMKOH/5786-6/2018.) 
 
 
149/2018. (IX.27.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatot az 
ülésen kiosztott anyagban szereplő módosításokkal együtt. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. szeptember 27. 
 
A honlapon közzé lett téve 2018. szeptember 28-án. Az érintettek részére elektronikusan 
kiküldésre került a hatályos szabályzat.(Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: 
LMKOH/168-94/2018.) 
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2018. október 18. 
 
152/2018. (X.18.) ÖH. 
Vagyonkezelési szerződés módosítása                 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. mellékletben található 
rendelet-tervezet elfogadása kapcsán felhatalmazza a polgármestert, a Lajosmizse Város 
Önkormányzata és a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára között létrejött 
vagyonkezelési szerződés felek közötti megszüntetése, valamint az ingyenes 
használatba adási szerződés elkészítésére, azok aláírására, a vagyonkezelési jog 
ingatlan-nyilvántartásból történő törlésére és a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. október 18, illetve 2018. november 05. 

 
A határozat végrehajtása folyamatban van. (Ügyintéző: Dr. Mátyus Béla, ügyiratszám: 
LMKOH/6073-1/2018) 
 
153/2018. (X.18.) ÖH. 
Faragó Környezetvédelmi Kft. 2018. 01. 01. – 2018. 09. 01. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó beszámolójának elfogadása 

Határozat 
  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Faragó 
Környezetvédelmi Kft. 2018. 01. 01. – 2018. 09. 01. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó beszámolóját.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. október 18. 
 
A beszámoló elfogadásáról szóló határozat 2018. október 24-én megküldésre került a Faragó 
Környezetvédelmi Kft. részére.  (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: 
LMKOH/4-24/2018.) 
 
154/2018. (X.18.) ÖH. 
Mizse Kézilabda Club támogatása  
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Mizse Kézilabda Club támogatási kérelmét, mértékéről és formájáról későbbi 
időpontban dönt. 

 Határidő: 2018. október 18. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Mizse Kézilabda 
Club támogatási kérelméről, mértékéről és formájáról későbbi időpontban dönt. Ezzel 
kapcsolatos döntés még nem történt.  (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: 
LMKOH/3-67/2018.) 
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155/2018. (X.18.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi takarékossági intézkedései 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2019.évi pénzügyi helyzet és likviditási problémák megoldása érdekében a 
hosszútávú működőképesség biztosításához az alábbi intézkedéseket vezet be: 
a.) Minden kötelezettségvállalónak/intézményvezetőnek kötelezettsége a 

felelős, takarékos gazdálkodás megléte, illetve biztosítása. 
b.) A kötelezettségvállalónak/intézményvezetőnek 2018.10.19-től új 

kötelezettséget vállalni csak abban az esetben lehet, amennyiben ez a 
működéshez elengedhetetlen. Ehhez szükséges a polgármester írásos 
engedélye. 

c.) A 2018.évben szabad előirányzatok terhére még meg nem kötött/várható 
kötelezettségvállalásokról (megrendelő,szerződés…stb) az intézményvezető 
tegyen javaslatot a Képviselő-testület részére, melyről a Testület dönt. 

d.) A Pénzügyi Iroda és az IGSZ 2018.10.29. 9.00 óráig készítsen pénzügyi 
kimutatást az intézmények helyzetéről, melyből a Testület átlátható képet 
kap a teljesítésekről, kötelezettségvállalásokról és a szabad előirányzatok 
mértékéről. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Balogh 
László jegyzőt, hogy a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal intézményére 
vonatkozóan 2018. október 29. 9.00 óráig a 2018. évi megtakarításokra, 
intézkedésekre haladéktalanul tegyen javaslatot, mutassa ki a 2018. évben 
befolyt saját bevételeket, a 2018. évben várható többletbevételek összegét. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Tengölics 
Judit intézményvezetőt, hogy az IGSZ intézményére vonatkozóan 2018. október 
29. 9.00 óráig a 2018. évi megtakarításokra, intézkedésekre haladéktalanul 
tegyen javaslatot, mutassa ki a 2018. évben befolyt saját bevételeket, a 2018. 
évben várható többletbevételek összegét. 

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Guti Istvánné 
intézményvezetőt, hogy a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
intézményére vonatkozóan 2018. október 29. 9.00 óráig a 2018. évi 
megtakarításokra, intézkedésekre haladéktalanul tegyen javaslatot, mutassa ki a 
2018. évben befolyt saját bevételeket, a 2018. évben várható többletbevételek 
összegét. 

5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Basky András 
polgármestert, hogy az Önkormányzat és Intézményei megtakarításaira 
vonatkozólag mérje fel a lehetőségeket, és terjessze a Képviselő-testület elé. 

6) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Basky András 
polgármestert, hogy az Önkormányzat és Intézményei működését rendszerszintű 
áttekintéssel mérje fel és a lehetőségeket terjessze a Képviselő-testület elé. 

 Határidő: 2018. október 18. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
Az intézményvezetők részéről a javaslatok beérkeztek. Basky András polgármester az 
intézmények megrendeléseit előzetesen engedélyezte. A 2019. évi költségvetés előkészítésével 



68 
 

újabb előterjesztés készült a november 22-i Képviselő-testületi ülésre, majd a december 14-i 
ülésre az alábbi témák szerint a rendszerszintű áttekintés is megtörtént: 

I. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás működtetésének felülvizsgálata  
II. Piac-, vásár üzemeltetés Lajosmizsén 
III. Használaton kívüli önkormányzati ingatlanok értékesítésének felmérése 
IV. IGSZ működtetésének felülvizsgálata 

(Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/3-67/2018) 
 
 
156/2018. (X.18.) ÖH. 
Ellenőrzési jelentés kiegészítése a „Lajosmizsei Sportcsarnok –  
TAO pályázat keretében történő megvalósítása” című vizsgálathoz 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 2. 
mellékletét képező Ellenőri Jelentés Kiegészítését – egységes szerkezetben az előző 
jelentési táblázattal - megtárgyalta és elfogadja.  
Határidő: 2018. október 18. 

 Felelős: Képviselő-testület 
 
A határozat kivonat megküldése megtörtént  a Mizse Sport Kft. részére. (Ügyintéző: Szilágyi 
Ödön, ügyiratszám: LMKOH/2238/36/2018.) 
 
157/2018. (X.18.) ÖH. 
XXVI. Lajosmizsei Napok program- és  
költségvetési tervezetének jóváhagyása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Lajosmizse 
Város Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottságát hogy, a XXVI. 
Lajosmizsei Napok program- és költségvetési tervezetét Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára bevonásával tekintse át és új javaslat kerüljön a 
novemberi soros Képviselői-testületi ülésre. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. október 18. 

 
Az Önkormányzati Bizottság és Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára a határozat 
szerint az átdolgozott programtervet a novemberi soros testületi ülésre elkészítette. 
(Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOH/880-43/2018.) 
 
158/2018. (X.18.) ÖH. 
Zöld város projekt műszaki tartalmának jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-BK1-
2016-00008 azonosító számú, „Lajosmizse város környezettudatos és innovatív 
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fejlesztése” című projekt műszaki tartalmát és változásait az előterjesztés 
mellékleteiben megjelölt tartalommal jóváhagyja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. október 18. 

 
A tervező felé a Képviselő-testületi döntés 2018. 10. 19. napján megküldésre került, aki 2018. 
decemberére az összes tervanyagon átvezette a módosításokat. Az engedélyezési eljárással 
érintett fejlesztési terültek vonatkozásában az építési engedélyezési eljárás 2019. januárjában 
megkezdődött, időközben a jogerős építési engedélyek is megérkeztek az előterjesztés 
készítésének időpontjára.  (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOH/56-51/2018.) 
 
159/2018. (X.18.) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  
igazgatási szünet elrendelése 
 

      Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkarendjében 2018. december 27-28.                  
(csütörtök - péntek) és 2019. január 2-3-4. (szerda - csütörtök - péntek) napokra, 
azaz 5 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. 

 
                     Felelős: Képviselő-testület, ill. jegyző 
                     Határidő: 2018. október 18. 
 
Az igazgatási szünetről 57 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 a honlapra is felhelyezésre került, valamint a hivatal bejáratánál is 
kifüggesztettük tájékoztatás céljából. (Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska aljegyző, 
ügyiratszám: LMKOH/5963-1/2018.) 
 
160/2018. (X.18.) ÖH. 
Előzetes engedély a Fekete István Sportiskolai Általános Iskola bővítése helyszínéhez 
 

     Határozat 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a lajosmizsei 700/1 
helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa a Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
bővítése helyszínének az előterjesztés 1. melléklete szerinti III/b számú verziót 
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engedélyezi a Lajosmizse Város Önkormányzata és a Kecskeméti Tankerület között 
2016. december 13. napján megkötött vagyonkezelési szerződés 22. pontja alapján. 
Felelős: Képviselő-testület, ill. jegyző 
Határidő: 2018. október 18. 

 
Az iskola bővítési tervei a határozat szerinti helyen elkészültek, a tankerület építési engedélyt 
szerzett az építkezésre, a kiviteli tervek is elkészültek, a közbeszerzés kiírása előtt van a 
beruházás. (Ügyintéző: Kovács Gábor, ügyiratszám: LMKOH/5963-1/2018.) 
 
161/2018. (X.18.) ÖH. 
Adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására 
kapott összeg felhasználása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására elnyert 200 millió forintos támogatás terhére az alábbi fejlesztési 
tételeket számolja el: 
2017. évi teljesítés: 
- kivitelezés: .......................... 160.845.504.- Ft 
- tervezés: .................................. 4.676.457.- Ft 
- közbeszerzés: .......................... 1.905.000.- Ft 
2018. évi teljesítés: 
- kátyúzás ................................ 11.104.240.- Ft 
- temetőközlekedési útépítés ...... 5.826.981.- Ft 
- urnafal-kerítés építése ............. 3.658.607.- Ft 
- településrendezési terv mód........ 419.100.- Ft 
- Kodály utca útépítés .............. 11.564.111.- Ft 
összesen _________________ 200.000.000.- Ft 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 1) pontjában meghatározott fejlesztési célok szerint a 
Támogatási Szerződés módosítására. 

Határidő: 2018. október 18. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A határozat szerint a Támogatási szerződés módosítása megkezdődött, azonban a 
Belügyminisztérium iránymutatása szerint később a határozat a 202/2018. (XII.14.) 
határozattal hatályon kívül lett helyezve, helyette a 203/2018. (XII.14.) ÖH-ban meghozott 
döntéssel lett a szerződésmódosítás véglegesítve. A szerződés módosítás 2018. december 18. 
napján lépett hatályba. (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOH./413-11/2018.) 
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162/2018. (X.18.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  
Elnökének beszámolója a Tanács - 2017. szeptember  
és 2018. augusztus között végzett - munkájáról   
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanács Elnöke által 
készített Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsának munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. október 18. 
 
A határozat további intézkedést nem igényel. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, 
ügyiratszám: LMKOH/5975-1/2018.) 
 
 
163/2018. (X.18.) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos pályázat ismételt kiírása 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
139/2018. (IX.27.) önkormányzati határozatban foglalt ajánlattételi határidőig 
(2018. október 10-ig) nem érkezett be ajánlat a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének 
eleget téve a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás folyamatos és teljeskörű ellátása érdekében a közszolgáltató 
kiválasztásával kapcsolatosan ismételten a következő intézkedéseket teszi:   

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 44/F §. (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás végzésének lehetőségével az alábbi engedéllyel rendelkező 
vállalkozásokat keresi meg azzal, hogy az ajánlattételi határidő : 2018. november 10. 
8:00 óra. 
 
 KUSZAKA 2004 Bt. (Kunszentmiklós) 
 Somogyi István vállalkozó (Izsák) 
 Szabolcska Ferenc vállalkozó (Kunszentmiklós) 
 Szabó János vállalkozó (Lajosmizse) 
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3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent megnevezett 
vállalkozások által küldött ajánlatokat az alábbi szempontrendszer szerint bírálja el: 

- A Közszolgáltató heti ügyfélfogadási ideje 

- A Közszolgáltató napi készenléti ügyelete az általa meghatározott beosztás szerint, 
amelyet azonban úgy köteles meghatározni, hogy abba hetente legalább egy hétköznapi 
napon a 16.30-18.30 óráig tartó idő bele essen.  

- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának 
a határideje, melyet legkésőbb Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendeletében meghatározott határidőn belül  kell elvégezni, ellenkező 
esetben késedelembe esik. 

- Késedelmi kötbér mértéke 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

A legjobb 10, a legrosszabb 1, a többi a kettő közötti lineáris arányosítással kiszámított pontot 
kap rész-, illetve alszempontonként az alábbi képlet szerint: 

                Avizsgált - Alegrosszabb 

P  = ------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin  , 

          Alegjobb - Alegrosszabb 

ahol: 

P: a vizsgálat ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: 10 pont 

Pmin: 1 pont 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
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Amennyiben Alegjobb=Alegrosszabb, a fenti képlet nem alkalmazható. Ez esetben az adott 
részszempontra valamennyi ajánlattevő 1 pontot kap. 

A pontszámok kiszámítása minden részszempontnál és alszempontnál a 2. tizedesjegyig 
kerekítve történik. 
Az „1.”-„2” részszempont esetén a legkisebb, a „3.”-„5.” részszempont esetén a legnagyobb 
érték a legjobb. A megajánlott értékek tört számok is lehetnek, de csak 1 tizedesjegyig. Az egy 
tizedesjegynél több tizedesjegyet tartalmazó értéket kérjük 1 tizedesjegy értékre kerekíteni. 
 
A pontok részszempontonként az adott súlyszámmal megszorozzuk, majd a súlyszámmal 
megszorzott pontokat összeadjuk. Összességében legelőnyösebb a legtöbb pontot szerző ajánlat 
lesz. 
 

 Ajánlattevő  Ajánlattevő Ajánlattevő 

1. A begyűjtési-
elszállítási 
határidő 

Érték (óra)    

 Pont    

 súlyozott pont/30/    

2. késedelmi 
kötbér 

Érték (Ft/nap)    

 pont    

 súlyozott pont/10/   

 

 

3. ügyfélfogadás 
ideje 

Érték (óra/hét)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

4. készenléti 
ügyelet ideje  

Érték (óra/nap)    
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 pont    

 súlyozott pont /30/    

Összpontszám    

 
4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak szerinti ajánlatokat bekérje és 
azokat a Képviselő-testület 2018. novemberi ülése elé terjessze.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2018. október 18. 

 
A tájékoztatás a 139/2018. (IX.27.) határozatnál leírva.  (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi 
Tünde, ügyiratszám: LMKOH/4-25/2018.) 
 
164/2018. (X.18.) ÖH. 
M8 gyorsforgalmi út partneri egyeztetésének lezárása 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 42. § (1) bekezdése alapján elfogadja 
Lajosmizse településrendezési eszközeinek 170/2017. (I.22.) határozattal indított módosítása 
partneri egyeztetését. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert jelen 
határozat közzétételét követően a Kormányrendelet 42. § (2) bekezdés szerinti végső állami 
főépítészi szakmai vélemény megkérésére és azt követően a jóváhagyás előterjesztésére. 
Felelős: Képviselő-testület, ill. jegyző 
Határidő: 2018. október 18. 
 
Az M8 gyorsforgalmi utat érintő rendezési terv módosítás a 2019. január 18-i ülésen 
elfogadásra került. (Ügyintéző: Kovács Gábor települési főépítész, ügyiratszám: 
LMKOH/732/16/2018.) 
 
165/2018. (X.18.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2018. évi  
közbeszerzési tervének módosítása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosítását jelen határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. október 18. 
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A módosított közbeszerzési terv feltöltése a jogszabályban foglaltaknak megfelelően megtörtént.  
(Ügyintéző:Szilágyi Ödön, ügyiratszám: LMKOH/262-4/2018.) 
 
2018. november 22. 
 
167/2018. (XI.22.) 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 felkéri Józsáné dr. Kiss Irén 
intézményvezetőt, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló önkormányzati 
rendelet-módosításban foglaltakkal összefüggésben valamennyi szükséges intézkedést 
megtegyen.   
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. november 22. 

 
A határozat kivonat a rendelet-módosítással egyidejűleg megküldésre került Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye részére, hogy az 
tájékoztatásul továbbításra kerüljön a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya részére, továbbá a finanszírozási 
szerződés módosítása céljából a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap Kezelő részére. (Ügyintéző: 
Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/6222-1/2018.) 
 
168/2018. (XI.22.) ÖH. 
Földterület vásárlása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
413.700 Ft vételáron ajánlatot tesz a Lajosmizse 0269/33 hrsz. ingatlanra a 
Vásártér területének bővítése céljából. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
felajánlásban szereplő 413.700 - forint összeget Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 
6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Felhalmozási kiadások 
részletezése táblázat 1.21. Épület, földterület vásárlás sora terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az adásvételi szerződést megkösse, és az ezzel kapcsolatos 
valamennyi intézkedést megtegye. 

  Határidő: 2018. november 22 
  Felelős: Képviselő-testület 
 
A Képviselő-testület 413.700 Ft vételáron ajánlatot tett a Lajosmizse 0269/33 hrsz. ingatlanra 
a Vásártér területének bővítése céljából.  A tulajdonos  az ajánlatot elfogadta. A szerződés 
aláírása és a vételár megfizetése 2019.03.11-én megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, 
ügyiratszám: LMKOH/3-79/2018.) 
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169/2018. (XI.22.) ÖH. 
RNÖ támogatás céljának módosítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 
nyújtott 2018.évi támogatás támogatási céljainak módosítását az RNÖ elnöke 
kérelmében foglaltaknak megfelelően. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a támogatási szerződés módosítását aláírja. 

  Határidő: 2018. november 22 
  Felelős: Képviselő-testület 
 
2018.11.26-án módosításra került az együttműködési megállapodás. (Ügyintéző: Farkasné 
Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/3-79/2018.) 
 
170/2018. (XI.22.) ÖH. 
Tűzifa támogatás érdekében szerződéskötés 

 
Határozat 

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

előterjesztés 3. melléklete alapján a tűzifa támogatás folyamatos biztosítása érdekében 
a Gomép Kft. és HAR-WOOD Kft. útján biztosítja Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) 
önkormányzati rendelet 4/A. § (1) bekezdés a) pontjának ag) alpontja esetében a 
fatüzeléssel rendelkező kérelmezők fűtési költségeinek csökkentése céljából igényelt 
rendkívüli települési támogatást. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1) pontban megjelölt vállalkozókkal történő szerződés megkötésére.  

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. november 22.  
 
A Gomép Kft.-vel 2018. november 28-án, a HAR-WOOD Kft-vel 2018. november 29-én a 
szerződéskötés megtörtént. (Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Gyurgyik Erzsébet, 
ügyiratszám: LMKOH/6436-2/2018.) 
 
171/2018. (XI.22.) ÖH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyrészről tudomásul veszi, 
hogy a 163/2018. (X.18.) önkormányzati határozatban foglalt ajánlattételi határidőig 
(2018. november 10-ig) a megismételt eljárásban sem érkezett be ajánlat a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
végzésére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nem közművel 
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összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 
részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében 
foglaltakra, továbbá az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 3/F § (1)-(2) bekezdéseire 
hivatkozással kezdeményezze a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságnál a közérdekű kijelölési eljárás lefolytatását.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében valamennyi intézkedést 
megtegyen, a szükséges nyilatkozatokat megadja, a kijelölt közszolgáltatóval a 
szerződést megkösse, stb.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2018. november 22. 

A tájékoztatás a 139/2018. (IX.27.) határozatnál leírva. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, 
ügyiratszám: LMKOH/4/35/2018.) 
 
 
172/2018. (XI.22.) ÖH. 
12/2017. (I. 26). önkormányzati határozat módosítása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
azonosítószámú pályázati kiírással kapcsolatosan  
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos Község 
Önkormányzatával konzorciumi együttműködési megállapodás keretében benyújtott, 
„Lajosmizse és Felsőlajos települések külterületi közútjainak fejlesztése, és az 
önkormányzati külterületi utak kezeléséhez szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 
című pályázatához kapcsolódó 1950412923 iratazonosítójú Támogatói Okirathoz való 
illeszkedés céljából az alábbiak szerint módosítja Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 12/2017. (I. 26.) önkormányzati határozatát (továbbiakban: 
határozat) az „Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő 
intézkedésekre vonatkozó felhívásokhoz” elnevezésű dokumentum 8. fejezetének 5. 
pontja alapján: 
 
a.) A határozat 1.) d.) pontjában szereplő „A projekt összes költsége 107.052.884.- 

forint.” szöveg „A Projekt teljes költsége összesen 107.052.879.- forint.” szövegre 
módosul. 
 

b.) A határozat 1.) e.) pontjában szereplő „A projekt támogatás szempontjából 
elszámolható költsége 107.052.884.- forint.” szöveg „A projekt elszámolható 
költségei összesen 103.522.667.- forint. A Projekt nem elszámolható költségei 
összesen 3.530.212.- forint.” szövegre módosul. 
 

c.) A határozat 3.) pontjában szereplő „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testülete vállalja, hogy a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő 
összegéből, azaz 26.763.221.- forintból Lajosmizse Város Önkormányzatára eső 
önkormányzati önerő részt, azaz 16.506.310.- forintot saját forrásból biztosítja. A 
fennmaradó önkormányzati önerő összeget, azaz 10.256.911.- forintot Felsőlajos 
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Község Önkormányzata biztosítja saját forrásból.” szöveg „Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt teljes költségére 
vonatkozó önkormányzati önerő összegéből, azaz 19.058.625.- forintból 
Lajosmizse Város Önkormányzatára eső önkormányzati önerő részt, azaz 
11.531.672.- forintot saját forrásból biztosítja. A fennmaradó önkormányzati önerő 
összeget, azaz 7.526.953.- forintot Felsőlajos Község Önkormányzata biztosítja 
saját forrásból.” szövegre módosul. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. november 22. 

 
A 172/2018. ÖH beküldésre kerül az első kifizetési kérelem benyújtásakor a közreműködő 
szervezet felé 2018. decemberében. (Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: LMKOH/164-
74/2018.) 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
173/2018. (XI.22.) NORMATÍV határozata                                                                                                                                                                                                                    
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakban fogadja el a Képviselő-
testület 2019. évi munkatervét:  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  
2019. évi munkaterve  

 
 
A munkaterv elektronikusan megküldésre került valamennyi önkormányzati fenntartású 
intézmény vezetője részére, továbbá valamennyi előterjesztésben részt vevő kolléga részére 
átadásra került. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/6074-1/2018.) 
 
174/2018. (XI.22.) ÖH. 
XXVI. Lajosmizsei Napok program- és költségvetési tervezetének jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXVI. Lajosmizsei 
Napok program- és költségvetési tervezetét az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja azzal, hogy a programok megvalósítására Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára pályázatot nyújtson be a TOP-7.1.1-H-113-2 
azonosító számú, Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény 
sorozatok szervezése című TOP CLLD Helyi Felhívásra. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. november 22. 

 
Az intézmény a pályázatot 2019. májusban nyújtja be. (Ügyintéző: Horváth Sándor, 
ügyiratszám: LMKOH/880-43/2018) 
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175/2018. (XI.22.) ÖH. 
Lajosmizse Város 2019. évi kulturális  
rendezvénynaptárának elfogadása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 2019. 
évi kulturális rendezvénynaptárát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 
elfogadja. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. november 22. 

 
A határozat-kivonat az intézmény részére megküldésre került az ülést követően. (Ügyintéző: 
Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/6408-2/2018.) 
 
176/2018. (XI.22.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési 
szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) beosztására pályázati felhívás kiírásáról 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki 

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető magasabb vezető) 
beosztására, 2019. február 1-től 2024. január 31-ig.  

2) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a II. határozatban meghatározott 
tartalommal a pályázat kiírásáról és előkészítéséről gondoskodjon.  

Határidő:2018. november 22., illetve a jogszabály szerinti ütemezésben  
Felelős: Képviselő-testület, dr. Balogh László jegyző  

 
A  határozat-kivonat Tengölics Judit részére 2019. november 23-án tájékoztatásul megküldésre 
került. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/5651-8/2018) 
 
177/2018. (XI.22.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági 
vezető, magasabb vezető) beosztására pályázati felhívás   

  
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezte intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági 
vezető, magasabb vezető) beosztásának betöltésére pályázatot ír ki, 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 
Korm. rendelet  
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi 

önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 
intézményeknél szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 
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alapján az alábbi pályázati felhívásban foglaltak szerint:    
 

Pályázati felhívás 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Lajosmizse 
Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezető (költségvetési 
szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) beosztásának betöltésére. 
 
A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata   
 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
 
Betöltendő munkakör: pénzügyi ügyintéző 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Magasabb vezetői beosztás megnevezése: intézményvezető (költségvetési szerv-, és 
gazdasági vezető, magasabb vezető) 
 
A magasabb vezető megbízás időtartama: A megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
 
A megbízás kezdő napja: 2019. február 1.  
 
A megbízás megszűnésének időpontja: 2024. január 31.  
 
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
    
Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással összefüggő lényeges 
feladatok: A jogszabályokban meghatározott magasabb vezetői feladatok, valamint az 
intézmény Alapító okiratában megállapított szolgáltatások magas színvonalon történő 
ellátásához szükséges tevékenységek ellátása. 
 
A megbízás feltételei: 

- büntetlen előélet; 
- tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá, 
- magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett 
személy, 

- a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pont szerinti állam elleni bűncselekmény miatt 
indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, 

- felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett 
 okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes 

könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából 
ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy  

 gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi 
ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, 
vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) 
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bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél 
szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint 
mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban 
szerzett gazdasági szakképzettséggel rendelkezik. 

- szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és 
rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel; 

- a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető; 

- hozzájárulás vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához. 
 
A magasabb vezetői megbízáshoz előírt kiegészítő feltételek: --- 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: ----- 
 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján.  
 
Vezetői pótlék mértéke: a pótlékalap minimum 250%-a, megegyezés szerint. 
 
A pályázat benyújtásának formája:  
   
Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére 
történő megküldésével (6050-Lajosmizse, Városház tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LMKOH/5651/2018., valamint a beosztás 
megnevezését: Intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb 
vezető) 

és 
 

Elektronikus úton Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére a  
lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címen keresztül.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
- postai úton: 2019. január 7. 
- elektronikus úton: 2019. január 7.  
 
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények:   
A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1db eredeti-1 db másolat), (az 
eredeti példányt összefűzés nélkül) kell benyújtani.   
 
A pályázat elbírálásának várható ideje: A pályázat elbírálására legkorábban a 2019. januári 
Képviselő-testületi ülésen kerül sor.   
 
A pályázat elbírálásának rendje: A véleményezést követően Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, 
hogy a pályázati kiírást visszavonja. Ezzel összefüggésben a pályázatot benyújtók kártérítési 
igénnyel nem élhetnek. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó szakmai életrajzát; 
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- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot a szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, a megbízási feltételek között felsorolt 
kitételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítványát; 

- a végzettségeket, igazoló oklevelek másolatait; 
- korábbi munkaviszonyokra, szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolásokat; 
- a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul; 

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető 
beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 41. §-ában és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem 
áll fenn; 

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet 
kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a Képviselő-testület 
zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja; 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy teljes pályázati anyaga nyilvánosságra 
hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban 
részvevők ismerhetik meg; 

- a megbízás feltételeinek igazolására szolgáló dokumentumokat, 
nyilatkozatokat. 

 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
- Lajosmizse Város Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2018. december 5. 
A Közigállás publikálás időpontja: 2018. december 5.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 06-
76-457-575-ös telefonszámon. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. november 22., valamint a jogszabályban foglalt ütemezéssel 
 
A 176/2018. (XI.22.) döntésnek megfelelően a 177/2018. (XI.22.) határozattal meghatározott 
pályázati felhívás megküldésre került a KSZF-re 2018. november 26-án, továbbá 2018. 
december 5-én közzétételre került a www.lajosmizse.hu oldalon, a www.kozigallas.hu  oldalon 
és kitűzésre a hirdetőtáblán. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: 
LMKOH/5651-8/2018) 
 
178/2018. (XI.22.) ÖH. 
A 137/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat módosítása  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 137/2018.(IX.27.) 
önkormányzati határozatának 2.) pontját a következők szerint módosítja: 
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„2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Bizottságot, hogy 
a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően hallgassa meg a pályázókat és a 
pályázati véleményét írásban terjessze a Képviselő-testülete elé legkésőbb 2019. január 29-
ig.” 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2018. november 22., valamint a jogszabályban foglalt ütemezéssel  

 
A határozatról az érintett Bizottsági tagok 2018. november 23-án levélben értesítésre kerültek. 
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/5651-8/2018.) 
 
179/2018. (XI.22.) 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.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. november 22. 
 

A Bácsvíz Zrt-vel az üzemeltetési szerződések módosítása megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné 
Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/556-14/2018.) 
 
180/2018. (XI.22.) ÖH. 
A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lajosmizsei 
Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót.   

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. november 22. 

 
A határozat-kivonat további intézkedést nem igényelt, ügyiratba helyezése megtörtént.  
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/5300-8/2018.) 
 
181/2018. (XI.22.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés 
meghozatala 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizséért Közalapítvány 2017. évi beszámolóját elfogadja.  
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 Határidő: 2018. november 22. 
 Felelős: Képviselő-testültet 
 
A Lajosmizséért Közalapítvány 2017. évi beszámolója elfogadásra került, végrehajtva. 
(Ügyintéző: Dr. Mátyus Béla, ügyiratszám: LMKOH/454-2/2018.) 
 
182/2018. (XI.22.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumi elnökének megválasztása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumi elnökének Herceg Józsefet választja. 

 Határidő: 2018. november 22. 
 Felelős: Képviselő-testültet 
 
A határozat végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: Dr. Mátyus Béla, ügyiratszám: 
LMKOH/454-2/2018.) 
 
183/2018. (XI.22.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának Dodonka Csabát választja. 

 Határidő: 2018. november 22. 
 Felelős: Képviselő-testültet 
A határozat végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: Dr. Mátyus Béla, ügyiratszám: 
LMKOH/454-2/2018.) 
184/2018. (XI.22.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának Dudás Klárát választja. 

 Határidő: 2018. november 22. 
 Felelős: Képviselő-testültet 
 
A határozat végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: Dr. Mátyus Béla, ügyiratszám: 
LMKOH/454-2/2018.) 
 
185/2018. (XI.22.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának Nagy Erzsébetet választja. 
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 Határidő: 2018. november 22. 
Felelős: Képviselő-testültet 

 
A határozat végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: Dr. Mátyus Béla, ügyiratszám: 
LMKOH/454-2/2018.) 
 
186/2018. (XI.22.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának Meleg Sándor Zsoltot választja. 

 Határidő: 2018. november 22. 
 Felelős: Képviselő-testültet 
 
A határozat végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: Dr. Mátyus Béla, ügyiratszám: 
LMKOH/454-2/2018.) 
 
187/2018. (XI.22.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumi tagjaival kapcsolatos döntés meghozatala 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke Herceg József legyen, a tagjai 
pedig Dodonka Csaba, 
          Dudás Klára, 
          Meleg Sándor Zsolt, 

                      Nagy Erzsébet 
           legyenek. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriuma megbízatásának időtartamát határozott időre 
állapítja meg, így ezen tisztséget a Kuratórium tagjai és elnöke 2021. november 22. 
napjáig látják el.  

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1.) – 2.) pontjának megfelelő alapító okirat módosítását 
elkészítse és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja, 
valamint a módosítás átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 
Határidő: 2018. november 22. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A bíróság közhiteles nyilvántartásába az elnök, illetve a tagok személye, megbízatásuk 
időtartama bejegyzésre került. A tagok kiértesítése megtörtént. (Ügyintéző: Dr. Mátyus Béla, 
ügyiratszám: LMKOH/454-2/2018.) 
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188/2018. (XI.22.) ÖH. 
2019. évi költségvetés előkészítése 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2019. évi 
költségvetés előkészítésével kapcsolatos előterjesztését tudomásul veszi figyelemmel az 
előterjesztés tárgyalása során előadottakra. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. november 22 
 
A 2019. évi költségvetési rendeletet a Képviselő-testület megalkotta. (Ügyintéző: Farkasné 
Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/3-80/2018.) 
 
 
189/2018. (XI.22.) ÖH. 
Polgármester 2018. évi jutalma 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Bizottság 
javaslatára Basky András polgármester jutalmát a város fejlődése, fejlesztése érdekében végzett 
munkája elismeréseként 2018. évre 698.000- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. november 22. 
 
A határozat kivonatból egy példányt kapott a polgármester és egy példányt a számfejtés 
érdekében a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája. A jutalom 
számfejtése megtörtént. (Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska aljegyző, ügyiratszám: 
LMKOH/6504-1/2018.) 
 
2018. december 14. 
 
191/2018. (XII.14.) ÖH. 
Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei  
Rendőrörs támogatása elszámolásának módosítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja a Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs részére 
nyújtott 1.000.000 Ft 2018. évi támogatás felhasználásának és elszámolási 
határidejének 2019. március 31-ig történő módosítását a Kecskeméti 
Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs mb. őrparancsnoka kérelmében 
foglaltaknak megfelelően. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a támogatási szerződés módosítását aláírja. 

 
 Határidő: 2018. december 14. 
 Felelős: Képviselő-testület 
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A szerződés a kérelemben foglaltak szerint 2018.12.28-án módosításra került. (Ügyintéző: 
Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/3-81/2018) 
 
192/2018. (XII.14.) ÖH. 
Lajosmizsei Református Egyházközség 
támogatásának módosítása (500.000.- Ft) 
 

Határozat 
 

1)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja a Lajosmizsei Református Egyházközség részére nyújtott 500.000 Ft 
2018.évi támogatás támogatási céljainak, valamint felhasználásának és 
elszámolási határidejének 2019. június 30-ig történő módosítását Ferenczy 
József református lelkipásztor kérelmében foglaltaknak megfelelően. 

2)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, 
hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításra készítse elő a 
rendelet-tervezetet úgy, hogy  

„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elfogadott 
támogatást Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
kívülre jogcímen biztosítja.” 

3)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az LMKOH/606-12/2018. iktatószámú együttműködési 
megállapodás határozatnak megfelelő módosítására és aláírására. 

Határidő: 2018. december 14. 
            Felelős: Képviselő-testület 

 
Az együttműködési megállapodás a kérelemben foglaltak szerint 2019.01.31-án módosításra 
került. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/3-81/2018) 
 
193/2018. (XII.14.) ÖH. 
Lajosmizsei Református Egyházközség támogatásának módosítása (2 millió Ft) 

 
Határozat 

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

jóváhagyja a Lajosmizsei Református Egyházközség részére nyújtott 2.000.000 
Ft 2018. évi támogatás felhasználásának és elszámolási határidejének 2019. 
június 30-ig történő módosítását Ferenczy József református lelkipásztor 
kérelmében foglaltaknak megfelelően. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az LMKOH/606-94/2018. iktatószámú együttműködési 
megállapodás határozatnak megfelelő módosítására és aláírására. 

 Határidő: 2018. december 14. 
 Felelős: Képviselő-testület 

 
Az együttműködési megállapodás a kérelemben foglaltak szerint 2018.12.20-án módosításra 
került. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/3-81/2018) 
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194/2018. (XII.14.) ÖH. 
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás működtetésének felülvizsgálata (további 
fenntartás) 

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

Közfeladat-ellátó Társulást tovább működteti.  
 2.  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

a döntésről Felsőlajos Község Önkormányzatát tájékoztassa. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2018. december 14.  
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának tájékoztatása szóban megtörtént. (Ügyintéző: Muhariné 
Mayer Piroska aljegyző, Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens, Dodonka Csaba 
pályázati referens, Szilágyi Ödön csoportvezető, Tengölics Judit intézményvezető, Pénzügyi 
Iroda adatszolgáltatása vonatkozásában: Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető, ügyiratszám: 
LMKOH/4750-8/2018.) 
 
195/2018. (XII.14.) ÖH. 
Piac-, vásár további üzemeltetésével kapcsolatos döntés 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a piac-, vásár 
üzemeltetését a „Zöld város projekt”  zárását és elszámolását követően vizsgálja felül.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. december 14.  

 
A határozat jelenleg végrehajtást nem igényel.  (Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska aljegyző, 
Rostásné Rapcsák Renáta, Dodonka Csaba, Szilágyi Ödön, Tengölics Judit, Pénzügyi Iroda 
adatszolgáltatása vonatkozásában: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/4750-
8/2018.) 
 
 
196/2018. (XII.14.) ÖH. 
Használaton kívüli önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok értékesítésre kijelölésének előkészítése  
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre kijelölésének előkészítésére kéri fel a 
polgármestert.  

 
Megnevezés Cím hrsz. 

telek   Eötvös L. u.60. 839/10 
telek Jókai M. u. 32. 839/11 

volt szülőotthon  Dózsa Gy. út 123. 2295 
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volt Mizseklub 
(Zsier féle iskola) 

Mizse 366. 0324/13 

Barak melletti 
belső telek  

Telepi út 35/c. 1335 

önkormányzati 
lakások (3 db)  

Dózsa Gy. út 155. 2388 

önkormányzati 
telek (10 db) 

Fülemüle utca 1176/1-117/10 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. december 14.  

   
A fenti ingatlanok közül az első két telek értékesítésre történő kijelölése elő lett készítve a 
Képviselő-tetsület 2019. február 14-i ülésére, ahol a 21/2019. (II.14.) határozatával  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött hogy a Lajosmizse, 
839/10 és 839/11 hrsz-ú ingatlanok értékesítése a 2019. júniusi soros Képviselő-testületi ülésen 
ismételten kerüljön megtárgyalásra.  (Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska aljegyző, Rostásné 
Rapcsák Renáta, Dodonka Csaba, Szilágyi Ödön, Tengölics Judit, Pénzügyi Iroda 
adatszolgáltatása vonatkozásában: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/4750-
8/2018.) 
 
197/2018. (XII.14.) ÖH. 
Az IGSZ működtetésének felülvizsgálata (további fenntartás) 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az IGSZ-t a 
jelenlegi formában tovább működteti.  

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2018. december 14.  
 
A döntésről az IGSZ vezetője ki lett értesítve. (Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska aljegyző, 
Rostásné Rapcsák Renáta, Dodonka Csaba, Szilágyi Ödön, Tengölics Judit, Pénzügyi Iroda 
adatszolgáltatása vonatkozásában: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOH/4750-
8/2018.) 
 
198/2018. (XII.14.) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
2019. évi munkatervének jóváhagyása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára 2019. évi munkatervét. 

     Felelős: Képviselő-testület 
     Határidő: 2018. december 14. 
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A munkaterv megküldésre került az intézmény részére. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, 
ügyiratszám: LMKOH/6738-2/2018) 
 
199/2018. (XII.14.) ÖH. 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – Lajosmizse Város Önkormányzatát érintő 
részének - elfogadása 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletében foglalt 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 a szociálpolitikai 
kerekasztal tagjait és az érintett intézményvezetőket tájékoztassa.  
Felelős: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Határidő: 2018. december 14. 

 
A Szociális Szolgáltatástervezetési Koncepció aláírásra került 2018. december 17-én, valamint 
a legitimációs záradék valamennyi véleményezést ellátó szervezet és intézmény képviselőjével. 
Az aláírásokat követően, - összhangban Lajosmizse Város Önkormányzatának az egyes 
szociális ellátásokról szóló 7/2012.(III.30.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal – 
megküldésre került a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai részére 2018. december 19-én, 
továbbá közzététel céljából a www.lajosmizse.hu oldalon is közzétételre került.   
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH/3805-9/2018.) 
 
200/2018. (XII.14.) ÖH. 
Tengölics Judit közalkalmazott jogviszonyának – kérelmére – felmentéssel történő 
megszűntetése 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tengölics Judit 
intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetését az alábbiak 
szerint tudomásul veszi: Tengölics Judit jogviszonya felmentéssel történő 
megszűnésének időpontja kérésének megfelelően 2019. május 31. napja.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tengölics Juditot 
2019. március 16. napjától – a felmentési idő felére mentesíti a munkavégzés 
alól.  

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Tengölics Judit jogviszonyának felmentéssel történő 
megszűntetéséhez szükséges valamennyi okiratot elkészítsen és aláírjon.  

  Felelős: Képviselő-testület 
  Határidő: 2018. december 14. 
 
A határozat-kivonat 2018. december 16-án megküldésre került Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete pénzügyi ügyintézője részére további 
ügyintézés céljából, valamint 2018. december 17-én Tengölics Judit részére. (Ügyintéző: 
Rostásné Rapcsák Renáta, ügyiratszám: LMKOH./ 6994-2/2018.) 
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201/2018. (XII.14.) ÖH. 
Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2019. 
évi belső ellenőrzési tervét az ülésen kiosztott előterjesztés kiegészítés szerint.  
Felelős: Képviselő-testület, jegyző. 
Határidő: 2018. december 14. 
 
A határozat kivonat az ügyiratban elhelyezve. (Ügyintéző: dr. Balogh László jegyző, 
ügyiratszám: LMKOH/7008-1/2018.) 
 
202/2018. (XII.14.) ÖH. 
161/2018. (X.18.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
161/2018. (X.18.) önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi. 

       Határidő: 2018. december 14. 
        Felelős: Képviselő-testület 
 
A 161/2018. (X.18.) határozatnál a végrehajtás részletesen leírva. (Ügyintéző: Horváth Sándor, 
ügyiratszám: LMKOH./413-29/2018.) 
 
 
203/2018. (XII.14.) ÖH. 
Önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására 
kapott összeg felhasználása 

Határozat 
 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban 

nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására elnyert 200 millió 
forintos támogatás terhére – figyelemmel a Támogatási Szerződéshez megküldött adatlap 
tartalmi elemeire - az alábbi fejlesztési tételeket számolja el, amelyekhez a szükséges 
önerőt Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi 
költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: 
költségvetési rendelet) alábbi táblázatban szereplő sorai terhére biztosította: 
 

fejlesztés megnevezése fejlesztés 
összköltsége 

támogatás önerő önerő megjelölése a már 
jóváhagyott költségvetési 

rendeletben 
belterületi útburkolat, 

járdaburkolat és csapadék-
víz elvezető rendszer 

felújítása 

160.845.504.- 160.845.504.- 0.- - 

útburkolat, járdaburkolat 
és csapadék-víz elvezető 

4.676.457.- 4.676.457.- 0.- - 
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rendszer felújításának 
tervezése 

közbeszerzési eljárás 
lefolytatása útburkolat, 

járdaburkolat és csapadék-
víz elvezető rendszer 

felújítására 

1.905.000.- 1.905.000.- 0.- - 

belterületi szilárd 
burkolatú úthálózat 

karbantartása 

11.104.240.- 8.737.763.- 2.366.477.
- 

költségvetési rendelet 7. 
melléklet Nem intézményi 

keretek közötti 
kormányzati funkciók 
kiadásának alakulása 

táblázat 9. Közutak, hidak, 
alagutak üzemeltetése, 

fenntartása sora D dologi 
kiadások oszlopa 

belterületi útépítés 
(Kodály Z. u.) 

23.242.631.- 14.349.688.- 8.892.943.
- 

költségvetési rendelet 10. 
melléklet Felhalmozási 
kiadások részletezése 
táblázat 1.30 út-, járda 

építése (Kodály utca) sora 
temetőközlekedési útépítés 5.826.981.- 5.826.981.- 0.- - 

urnafal-kerítés építése 3.658.607.- 3.658.607.- 0.- - 
összesen: 211.259.420.- 200.000.000.- 11.259.42

0.- 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 2) pontjában meghatározott fejlesztési célok szerint a Támogatási Szerződés 
módosítására. 

Határidő: 2018. december 14. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A 161/2018. (X.18.) határozatnál a végrehajtás részletesen leírva. (Ügyintéző: Horváth Sándor, 
ügyiratszám: LMKOH./413-29/2018.) 
 
 
204/2018. (XII.14.) ÖH. 
Beszámoló a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről 
szóló beszámolóját elfogadja. 
Határidő: 2018. december 14. 
Felelős: Képviselő-testület 
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A beszámoló megküldése az érintett részére megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, 
ügyiratszám: LMKOH/179/44/2018.) 
 
205/2018. (XII.14.) ÖH. 
1037 és 1035/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának rendezése 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Földmérési és Földügyi Osztálya által 
16/541/2018 számon záradékolt változási vázrajz (a továbbiakban: Vázrajz) szerint 
kialakuló 1035/2 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű, 359 m2 alapterületű 
ingatlan felajánlását elfogadja.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vázrajz szerint a 1037 
(Kossuth Lajos utca), kivett, közterület összesen 423 m2 területcsökkenése tekintetében 
dönt a vagyonelem forgalomképes, üzleti vagyonná nyilvánításáról és a területrész 1036 
kivett, lakóház és udvar megnevezésű ingatlanhoz csatolásáról.  

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1)-2) pontja 
tekintetében az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet 2. § (2) és (4) bekezdéseit, továbbá az 5. § (3) bekezdés c) pontjának cb) 
alpontját alkalmazza. 

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében valamennyi intézkedést és a  
szükséges nyilatkozatokat megtegye, az érintett társszerveknél eljárjon, aláírjon és a 
megállapodást megkösse, a változást az ingatlan nyilvántartásban átvezettesse  abban az 
esetben, ha a határozat 1) pontja szerinti területet per-, teher- és felépítménymentes 
birtokba adása az Önkormányzat részére megtörtént. A kérelmezőknek a határozat 
végrehajtása érdekében valamennyi felmerülő költséget vállalni kell.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. december 14. 

 
A 1037 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezéséhez a szerződés 2019 februárban aláírásra 
került, a földhivatali átvezetést az ügyfél kezdeményezte. (Ügyintéző: Kovács Gábor, 
ügyiratszám: LMKOH/6995-2/2018) 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
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Határozat-tervezet 
 
……../2019. (…..) ÖH. 
A 2018. január 01-től 2018. december 31-ig tartó időszakban 
a Képviselő-testület által meghozott és 2018. december 31-ig 
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló  
jelentés elfogadása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését – a 2018. 
január 01-től 2018. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 
meghozott és 2018. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - 
elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. május 09.  

 
Lajosmizse, 2019. április 16. 
 

dr. Balogh László  
jegyző sk. 


