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Kiosztós határozat-tervezet  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2021. szeptember 16-i ülése 5. napirendi pontjához  
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági, 

Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság döntése alapján. 
 

Új I: Határozat-tervezet 
 

 
……../2021. (…..) ÖH 
Termelői Piaccal kapcsolatos döntések 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zöld város” beruházás 
Szabadság teret érintő kivitelezési munkálatai miatt a Szabadság téren lévő Termelői 
Piacot áthelyezi a Szent Imre téren lévő felújított Lajosmizsei Piacra. Az áthelyezett 
Termelői Piac időpontja minden héten kedd és szombati napokon 6-12 óra között.  
Ezen időpontokban a piaci árusításért nem kell helypénzt fizetni.  

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 

hogy a határozat 1) pontjában foglaltakat lakossági és termelői körben hirdesse.  
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy 
készítse elő a 2021. novemberi ülésre Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati 
rendeletének módosítását. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester, jegyző 
Határidő: 2021. szeptember 16. 

 
Új III: Határozat-tervezet 

 
……../2021. (…..) ÖH 
Szelfifal beszerzése és telepítése 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szelfifal telepítéséről 
későbbi időpontban dönt.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. szeptember 16. 
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Új IV: Határozat-tervezet 
 
 

……../2021. (…..) ÖH 
Játszótéri elem beszerzése, telepítése 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztés 2. 
sz. melléklete szerinti UNIVERSAL 4U505 KS hajós játszótéri elem beszerzését és 
telepítését az Iskola-tó partjára a tervekben megjelölt helyszínre. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1.) pontban megjelölt hajós játszótéri elem beszerzése és 
telepítése várható bruttó 6.500.000.- forint összegű költségének átvezetését a soron 
következő költségvetési rendelet módosításkor terjessze a Képviselő-testület elé. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a játszótéri elem 
beszerzésének várható bruttó 6.500.000.- forint összegű költsége egy részét a korábbi 
Iskola-tó fejlesztésre összegyűlt 3.624.072.- forint összegű báli bevételből fedezi, mely 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről 
szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Felhalmozási kiadások 
részletezése táblázat 1 .20. „Báli bevételekből Iskola -tó fejlesztésére fordítandó kiadás” 
soron található, továbbá lehetőséget biztosít a lakosság és a vállalkozások részére, hogy 
e célra további támogatást nyújtsanak 2021. október 30-ig.  
 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2021. szeptember 16. 
 
 
Lajosmizse, 2021. szeptember 15. 
 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 


