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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
 
 
 
 

 
153/2011. (X. 20.) ÖH Támogatás kérése a LEADER egészségügyi pályázat 

benyújtásához 
 
154/2011. (X. 20.) ÖH „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek 

fejlesztése”címő pályázattal kapcsolatos döntések 
 
155/2011. (X. 20.) ÖH A 127/2011. (IX. 14.) ÖH. hatályon kívül helyezése 
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JEGYZİKÖNYV 

 
 
Készült: A Képviselı-testület 2011. október 20-án, reggel 8.00 órakor a Városháza  
                 Dísztermében megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésrıl. 
 
Jelen vannak:  Basky András, Apró Ferenc, Belusz László, Józsáné dr. Kiss Irén, Holminé  
                          Sebık Márta, Kollár László, Koller Dániel, Péli Szilveszter (8 fı)  
                          képviselık. 
 
dr. Adonyi Lajos, Baranyi-Rostás Rodrigó, Keresztes Ferenc, Orbán Antal képviselık jelezték 
távollétüket. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
     Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
     Sápi Tamás fogalmazó 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli képviselı-testületi 
ülésünkön megjelenteket.  
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 12 fı képviselıbıl 8 fı jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására 
javaslata. 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Elıterjesztı: 
 
1./ Támogatás kérése a LEADER Egészségügyi   Basky András 
     pályázat benyújtásához      polgármester 
 
2./ „ Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi    Basky András 
      rendszerek fejlesztése” címő pályázattal kapcsolatos  polgármester 
     döntések 
 
 
1./ Napirendi pont 
Támogatás kérése a LEADER Egészségügyi pályázat benyújtásához 
Elıadó:  Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 
Az Ölelı Kéz Alapítvány és a Homedika Kft. a LEADER IV. tengelyében benyújtotta 
egészségügyi pályázatát, melynek programtervét a Helyi Akciócsoport már elfogadta. Nyertes 
pályázat esetén a pályázat 15 településen, köztük Lajosmizsén valósulna meg. A pályázók 
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kérik Lajosmizse Város Önkormányzatának együttmőködését, hogy adjanak támogató 
nyilatkozatot a pályázat megvalósításában részt kívánunk venni. Ha a pályázat meg tudna 
valósulni, egészségügyi szőrıvizsgálatok lennének Lajosmizsén, egészségügyi, 
orvostechnikai segédeszközöket vásárolnának, melyet adott eseten ki tudnának adni 
betegeknek és otthoni gyógyulást segítene elı. A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, 
melynek sem elkészítése, sem a támogatás elnyerése utáni feladatok az önkormányzat 
számára nem járnak pénzügyi kötelezettséggel, és pénzügyi támogatásra semmilyen formában 
nem tart igényt a pályázó. Támogatjuk ezt a pályázatot. Kérdés van-e a jelenlevık részérıl? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselı: Tegnap hívott a Fáyné Igazgató Asszony, hogy 
mivel Lajosmizsén nagy létszámú általános iskola van, ezért nem lenne hátrányos, ha a 
gerincszőrés is megvalósulhatna. 
 
Basky András polgármester: Egyéb kérdés van-e még? – Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki támogatja az Ölelı Kéz Alapítvány és a HOMEDIKA Kft LEADER Egészségügyi 
pályázaton való indulását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
153/2011. (X. 20.) ÖH 
Támogatás kérése a LEADER  
egészségügyi pályázat benyújtásához  
 

HATÁROZAT 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja az Ölelı Kéz 
Alapítvány és a Homedika Kft. LEADER egészségügyi pályázaton való indulását azzal a 
kikötéssel, hogy az Lajosmizse Város Önkormányzatára semmilyen pénzügyi 
kötelezettséggel nem jár sem a pályázat benyújtásakor, sem a pályázat elnyerése esetén. 

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyertes pályázat esetén vállalja, 

hogy részt vesz a megvalósításban és egyúttal felhatalmazza a polgármestert az 
együttmőködés igazolását szolgáló pályázati adatlap aláírására.  

 
Felelıs: Képviselı-testület, 
Határid ı: 2011. október 20. 
 
 
2./ Napirendi pont 
„Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázattal 
kapcsolatos    döntések 
 
Elıadó:  Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ki kell egészítenünk a határozatot, amelyet annak szellemében 
készítettünk el, ahogy kérte a hiánypótlás. Az elızı határozatunkat pedig visszavonjuk. Elsı 
körben nem lehetett benne az Iskola-tónak a kotrása és a bevezetı nyílásainak rendezése, 
most ez is beleférne a pályázatba. 32 pályázat érkezett be, 7 pályázatot fognak támogatni. Ez a 
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Dél-alföldi Régiónak a pályázata. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy nyerjünk. A 
határozatot kellene elfogadni, hogy minden rendelkezésre álljon a hiánypótláshoz. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e napirenddel kapcsolatban? 
 
Kollár László települési képviselı: A 25 millió forint önrész benne van a költségvetésben? 
 
Basky András polgármester: A jövı évi költségvetésben lesz benne.  
Más egyéb kérdés van-e? – Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
154/2011. (X. 20.) ÖH 
„Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi  
rendszerek fejlesztése”címő pályázattal  
kapcsolatos döntések 
 

Határozat 
  
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. október 3-án pályázatot nyújtott be „Lajosmizse város 

vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címmel a DAOP-5.2.1/A-11. kódszámú, „Helyi és térségi 
jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázati kiírásra. 

 
2.) A projekt megvalósítási helyszínei: Kossuth Lajos utca (2062 hrsz.), Ceglédi út (23 hrsz.), Görgey 

utca külterületi része (0271 hrsz.), Alpár-Nyárlırinci csatorna (0273 hrsz.), Arany János utca (300 
hrsz.), Iskola-tó (708/5 hrsz.), Május 1. utca (709 hrsz.), Petıfi Sándor utca (888 hrsz.), xx/d-1 
csatorna (0926 hrsz., 1605/1 hrsz., 1659 hrsz., 2577/2 hrsz.), Madách utca (949 hrsz.), Dózsa 
György út (1004/3 hrsz.), Pírmás utca (1236 hrsz.), Szent Lajos utca (1505 hrsz., 1545 hrsz.), 
Orgona utca (2438 hrsz.), Posta-tó (2492 hrsz., 2493 hrsz.)  

 
3.) A projekt összes költsége 230.621.800 Ft. A projekt elszámolható költsége 222.996.800 Ft. A 

projekt keretében igényelt támogatás összege 200.697.120 Ft. A részletezést a határozat mellékletét 
képezı táblázat tartalmazza. 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Lajosmizse város vízvédelmi 

rendszerek fejlesztése” elnevezéső, DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 jelő pályázat benyújtásához 
szükséges önerıt, maximum 5.724.000 Ft-ot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete 4. 
melléklet „céltartalék részletezése” táblázat 4. sora terhére biztosítja.  

 
5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a 

pályázat megvalósításához 2012-ben esedékes önrészt, 25.000.000 Ft összegben a 2012. évi 
költségvetésében elkülöníti. 

 
Határid ı: 2011. október 20. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
 
Basky András polgármester:  
A II. határozat-tervezethez van-e kérdés? 
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Amennyiben nincs, - aki elfogadja a 127/2011. (IX. 14.) ÖH. hatályon kívül helyezését, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
155/2011. (X. 20.) ÖH 
A 127/2011. (IX. 14.) ÖH. hatályon kívül helyezése 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 127/2011. (IX. 14.) 
önkormányzati határozatát e döntés meghozatalával hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ı: 2011. október 20. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
Basky András polgármester: 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm a jelenlevık 
részvételét, a mai rendkívüli ülésünket ezennel berekesztem, 8.30 órakor. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Basky András sk.                     Kutasiné Nagy Katalin sk. 
 polgármester        jegyzı  
            
 
 
 
 


