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JELENTÉS 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2011. január 19-i ülésére 

 
 
Tárgy: A 2010. július 01-től 2010. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 

meghozott és 2010. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
Ikt. sz.:     I/726/1/2011.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Lajosmizse Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2007. (II. 16.) rendelete 12. § (3) bekezdése és 26. § (4) bekezdése 
értelmében, fenti tárgykörben jelentést kell készíteni. A lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról a jegyző évente két alkalommal köteles beszámolni a testületnek. 
A jelentés elkészítése során figyelembe vettem a megjelölt időszakban meghozott és lejárt 
határidejű határozatok kivonatait, továbbá az előző jelentésekben megtalálható olyan 
határozatokat, melyeknél az adott határidő mellett a fenti tárgyban megjelölt időszak valamely 
időpontja is megjelent határidőként. 
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testület tagjait: 
 
2006.május 24. 
 
52/2006.(V.24.) ÖH 
Intézkedési terv az Általános Iskola közegészségügyi 
hiányosságainak megszüntetésére 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÁNTSZ Kecskeméti, 
Kiskunfélegyházi, Kunszentmiklósi Városi Intézete által feltárt hiányosságokra a határozattal 
intézkedési tervet fogadott el, melynek 5. pontja értelmében:” A Képviselő-testület az 
Általános Iskola Szabadság téri régi épületszárnyának teljes nyílászáró cseréjét az Általános 
Iskola 2009. és 2010. évi költségvetéséből biztosítja.” 
A fenti feladatot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa 
benyújtott DAOP 4.2.1/2 F „Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok 
infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázat terhére kívánta megvalósítani, azonban 
ez a pályázat nem nyert. A feladatra a Képviselő-testület 2010. évi költségvetésében 
fedezetet nem tudott biztosítani. 
 
2010. április 28. 
 
50/2010.(IV.28.) ÖH  
Pályázat benyújtása az ÁROP-2211/2010. „Készségfejlesztés az önkormányzatoknál” c. 
kiírásra 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatában úgy döntött, hogy 
pályázatot nyújt be az ÁROP-2211/2010 „Készségfejlesztés az önkormányzatoknál” című 
pályázati kiírásra. Egyúttal megbízta a HBF Hungaricum Kft.-t a pályázat elkészítésével, és 
felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. A Képviselő-testület vállalta, hogy a 
pályázathoz szükséges 125.000 Ft.+3%+ÁFA a Képviselő-testület 2010. évi költségvetésről 
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szóló 1/2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) rendelete Önkormányzati igazgatási 
tevékenység szakfeladat dologi és egyéb folyó kiadásai előirányzat terhére biztosítja.  
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentációk aláírására, a Támogatási szerződéshez szükséges dokumentáció beszerzésére, 
a Szerződések aláírására, a projekt megvalósítására, és az elszámolása során felmerülő 
dokumentumok aláírására.  
A pályázati kiírást társadalmi vitára bocsátotta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, de a 
tényleges pályázat nem került kiírásra. 
 
2010.augusztus 11. 
 
104/2010. (VIII.11.) ÖH 
Pályázat benyújtása saját forrás kiegészítésére 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata határozatában úgy döntött, 
hogy pályázatot nyújt be az Első Esély – Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse városban 
című pályázat vonatkozásában a szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények 
szerinti támogatására. 
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázati dokumentáció összeállítására, a 
pályázat benyújtására, és sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés megkötésére. A 
Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén a pályázat 
vonatkozásában a 2010.május 5-én aláírt Támogatási Szerződés módosítását előkészítesse és a 
módosított szerződést megkösse.  
A pályázatot a 8/2010. (II.26.) ÖM rendelet alapján lehetett benyújtani, amely nem 
tartalmazott arra való utalást, hogy a pályázatot, csak hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok nyújthatják be, ami csak a Képviselő-testület döntését követő 
egyeztetések folytán derült ki, így a pályázat nem került benyújtásra. 
 
105/2010.(VIII.11.) ÖH 
Döntés a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
névhasználatáról, valamint a Bölcsődei Tagintézmény létrehozásáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Napközi Otthonos 
Óvoda hivatalos nevét 2010. augusztus 31.-i hatállyal Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde-ként határozta meg. A Képviselő-testület 2010.augusztus 31-i hatállyal 
létrehozta a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
intézményegységeként a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
Bölcsődei Tagintézményét. 
A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a Lajosmizse és Felsőlajos között létrejött 
intézményfenntartói megállapodás módosításának előkészítésére a soron következő testületi 
ülésre.  
Az intézményfenntartói megállapodás módosítása a határozatban foglaltaknak 
megfelelően megtörtént, melyet a Képviselő-testület a soron következő ülésén 
megtárgyalt. 
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107/2010.(VIII.11.) ÖH 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
Minőségirányítási Programjának jóváhagyása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Minőségirányítási Programját.  
A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a Program jóváhagyásáról tájékoztassa 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testületét. A Képviselő-testület Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda korábban elfogadott Minőségirányítási Programját és annak 
módosításait hatályon kívül helyezte. 
Felsőlajos község Önkormányzata Képviselő-testülete tájékoztatása megtörtént. 
 
108/2010.(VIII.11.) ÖH 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
Helyi Óvodai Nevelési Programjának jóváhagyása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata jóváhagyta a Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Helyi Óvodai Nevelési Programját.  
A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a Helyi Óvodai Nevelési Program 
jóváhagyásáról tájékoztassa Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testületét. 
A Képviselő-testület hatályon kívül helyezte a korábban elfogadott óvodai nevelési programot 
és annak módosításait.  
Felsőlajos község Önkormányzata Képviselő-testülete tájékoztatása megtörtént. 
 
111/2010.(VIII.11.) ÖH 
Jászkun Emléknap 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról hozott öntést, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 101. § alapján felterjesztéssel fordul a 
Magyar Köztársaság Parlamentjéhez május 6-a Jászkun Emléknappá nyilvánítása ügyében.  
A határozat elküldésre került a „Kun Összefogás” Konzorcium részére, válasz eddig 
nem érkezett.  
 
113/2010.(VIII.11.)ÖH 
Víziközmű Társulat szervezésével kapcsolatos döntések 
144/2010.(X.28.) ÖH  
Érdekeltségi hozzájárulás fizetésével kapcsolatos döntés 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és egyetértett a 
Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése 
tárgyú projektjével kapcsolatos Beruházási Alapokmány tartalmával.  
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a Víziközmű Társulat 
megalapításához szükséges Beruházási Alapokmány aláírására.  
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az önkormányzati tulajdonban lévő 
csatornázatlan ingatlanok vonatkozásában az egy összegű tulajdonosi hozzájárulással 
kapcsolatos dokumentumok aláírására, valamint a tulajdonosi hozzájárulás befizetésére 
2 205 171 Ft. három egyenlő részletben 2010, 2011, 2012 év októberében a Víziközmű 
Társulat részére.  
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A Képviselő-testület vállalta, hogy a tulajdonosi hozzájárulás 2010. évi törlesztő részletét a 
2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) rendelet általános tartaléka terhére biztosítja. 
A Beruházási Alapokmány aláírása megtörtént. 2010 évben 4x245.019 Ft. tulajdonosi 
hozzájárulás kifizetésre került. 
 
 
2010. szeptember 23.  
 
119/2010.(IX.23.) ÖH 
Együttműködési megállapodás módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Református 
Egyházközség részére megítélt 150.000 Ft. működési célú támogatás céljaként megjelölt 
kántortanítói lakás felújítását az Egyházközösség tulajdonában lévő ingatlanok felújítására 
módosította.  
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az „Együttműködési megállapodás 
működési célú pénzügyi támogatás felhasználásáról” szóló szerződés határozatban foglaltak 
szerinti módosítására. Egyúttal felkérte a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület 2010. évi 
költségvetésről szóló 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelet 7. számú mellékletének a 
határozatnak megfelelő módosítását készítse elő.  
A határozatban foglalt változás a költségvetési rendelet következő módosításakor kerül 
átvezetésre. A megállapodás módosítása és aláírása mind két fél részéről megtörtént.  
 
122/2010. (IX.23.) ÖH 
J0-ás mintavételi hely  
informatikai fejlesztése 
 
Lajosmizse Város Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy kezdeményezzen 
tárgyalásokat a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházával, a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Kórháza informatikai képviselőjével, valamint a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményével kapcsolatban 
Backer Soft Kft. –vel a programok kompatibilissé és költséghatékonyabbá tétele érdekében. 
A tárgyalásra sor került, és a felek megállapodtak abban, hogy a Backer Soft Kft. és a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházával szerződésben álló informatikai 
társaság keresik a két intézmény által használt programok kompatibilissé és 
költséghatékonyabbé tételének megoldására a javaslatot. 
 
123/2010.(IX.23.) ÖH 
Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata határozatában kifejezett és visszavonhatatlan döntést 
hozott arról, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. 
A Képviselő-testület az Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeit elfogadta, és 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázatok kiírása és folyósítása során az Általános 
Szerződési Feltételeknek megfelelően jár el.  
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A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy az Általános Szerződési Feltételek 
elfogadását igazoló nyilatkozatot 2010. szeptember 30. napjáig juttassa el a Felsőoktatási 
Pályázatok Irodája részére.  
A nyilatkozat eljuttatása határidőben megtörtént. 
 
126/2010.(IX.23.) ÖH 
Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának módosítása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti 
módosításokkal elfogadta a Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítását.  
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a módosított társulási megállapodás 
aláírására. Egyúttal felkérte a jegyzőt, hogy Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-
testületét tájékoztassa a döntésről.  
A megállapodás aláírásra került, Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a társulási megállapodás módosítását megtárgyalta, ezáltal a tájékoztatás megtörtént 
 
131/2010.(IX.23.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó 
társulási megállapodás módosítása  
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztés melléklete 
szerinti módosításokkal a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között létrejött Intézményfenntartó 
társulási megállapodást. 
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert társulási megállapodás aláírására. Egyúttal 
felkérte a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa Felsőlajos Község Önkormányzatát.  
A megállapodás aláírása és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézményfenntartói társulási megállapodás módosítását megtárgyalta, ezáltal a 
tájékoztatás megtörtént. 
 
2010. október 28. 
 
145/2010.(X.28.) ÖH 
Társberuházói Szerződéssel kapcsolatos döntések 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a KEOP-200901.2.0. 
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” elnevezésű pályázati kiírás II. fordulós pályázati 
dokumentációjának benyújtásáról, valamint nyertes pályázat esetén a pályázat 
megvalósításáról. A Képviselő-testület döntése alapján Lajosmizse Város Önkormányzata a 
beruházást társfinanszírozásban valósítja meg.  
A Képviselő-testület a Társberuházói Szerződés tartalmát megismerte és azzal egyetértett, és 
felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a Társberuházói Szerződés aláírására.  
Lajosmizse Város Önkormányzata a következő módosításokat kezdeményezte a Társulás 
soron következő közgyűlésén történő elfogadásra:  
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- A Szerződés 2./1. pontjának második francia bekezdése helyébe az alábbi kerül: az öblözet teljes 
mértékben nem csatornázott, ezért a fejlesztés során három utcarész (Bethlen G. u., Irinyi u., 
Felszabadulás u.) csatornázása valósul meg. 
 
- A Szerződés 2./2. pontja harmadik bekezdése helyesen a következő: Mivel Lajosmizse jelenlegi 
csatornázottsága körülbelül 22 %-os, a tisztító telep kapacitásbővítését a jogszabályi előírások 
szigorodásán túl a csatornázottsági arány növekedéséből származó többlet szennyvízmennyiség 
kezelésének szükségessége is indokolja. 
 
- A Szerződés 3./a pontjában rögzítet táblázat adatait a következő közgyűlésen aktualizálni kell. 
 
- A Szerződés 3./ pontja újabb ponttal egészül ki: b) A Víziközmű társulat pénzügyi tervének 
aktualizálása tárgyév január 31-ig történik meg. 
 
- A szerződés 6. pontjának utolsó mondata kerüljön ki a szerződésből. 
 
- A Szerződés 7./a. pontja kiegészül: 
A beruházás ideje alatt a Társuláshoz befolyó készpénzes érdekeltségi hozzájárulások 
felhasználásának menete: 
1. A Társulás a beruházást és a Társulás működési költségeit fedezi belőle. 
2. A rendelkezésre álló pénzeszközből az önkormányzat által közölt összeget az önkormányzat 
beruházási számlájára köteles utalni a Társulás a beruházás finanszírozására. 
 
- A Szerződés 7./b. pontja kiegészül: 
A hitel lehívása: 
1. Önkormányzat által megadott hitelösszeg (szállítói számla alapján meghatározásra kerül) alapján a 
Társulat hitel lehívó levelet állít ki. 
2. A Társulat a hitel lehívó levél mellé visszavonhatatlan – a lehívó levélben szereplő összegre – 
átutalási megbízást nyújt be a finanszírozóhoz. 
Kedvezményezettként/jogosultként Lajosmizse Város Önkormányzata kerüljön meghatározásra, a 
megjelölt beruházási számlára. 
 
- A Szerződés 7./e. pontja az alábbiakkal egészül ki: Az önkormányzat által átadott pénzeszközök , 
amelyek a működést és az LTP szerződések finanszírozását, valamint a társulati hitel kamatainak 
finanszírozását segítik elő a társberuházó által kamatokkal együtt visszafizetésre kerülnek , amelyet 
külön megállapodásban kell rögzíteni. 
A módosítások a határozatban foglaltaknak megfelelően átvezetésre kerültek, és a 
Társberuházói Szerződés 2010. december 2-án aláírásra került.  
 
146/2010.(X.28.) ÖH 
Döntés a Társulás székhelyének meghatározásáról  
és helyiséghasználatáról  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adta, hogy a 
Lajosmizse Vízi-közmű Társulás székhelye 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. legyen, és 
vállalta, hogy a régi Városháza épületében helyet biztosít a Lajosmizse Vízi-közmű Társulás 
irodája részére. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a helyiség 
használatba adásáról szóló haszonkölcsön szerződést aláírja. 
A Társulás beköltözött a régi Városháza épületébe, és megnyílt a Vízi-közmű Társulás 
irodája, a megállapodás megkötésre került.  
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148/2010.(X.28.) ÖH 
Döntés a csatornás beruházással kapcsolatos felmerülő fizetendő  
ÁFA finanszírozásáról és visszaigényléséről  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalta, hogy a KEOP-2009-1.2.0. 
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” II. fordulós pályázat nyertessége esetén finanszírozza a 
pályázattal kapcsolatosan felmerülő kifizetések ÁFA igényét. Egyúttal felhatalmazta a 
polgármestert, hogy nyilatkozzon, hogy a projekttel kapcsolatosan az ÁFA visszaigénylésre 
jogosult.  
A polgármester megtette az ÁFA visszaigénylésre vonatkozó nyilatkozatot.  
 
153/2010.(X.28.) ÖH 
A KEOP-2009-1.2.0. „Szennyvízelvezetés és tisztítás”  
II. fordulós pályázat benyújtásához szükséges döntések 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatában úgy döntött, hogy a 
KEOP-2009-1.2.0. „Szennyvízelvezetés és tisztítás” elnevezésű pályázat második fordulójára 
pályázatot nyújt be.  
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok 
megtételéhez, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén pedig a Támogatási Szerződés 
megkötésére. A Képviselő-testület vállalta, hogy a támogatással létrejött létesítmény 
működtetésének fedezetét saját forrásból és/vagy a fenntartó biztosítja.  
A pályázat benyújtása megtörtént, a közreműködő hiánypótlásra hívta fel Lajosmizse 
Város Önkormányzatát, aminek az Önkormányzat eleget tett, jelenleg elbírálás alatt áll 
a pályázat. Várhatóan 2011. márciusában lesz döntés. 
 
158/2010.(X.28.) ÖH 
Vörös iszap károsultjainak  
megsegítése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft-ot ajánlott fel a vörös 
iszap károsultjainak megsegítésére, aminek forrása a 2010. évi költségvetésről szóló 
1/2010.(II.18.) rendelet 6. számú melléklete szociálpolitikai juttatások alakulása átmeneti 
segélykerete terhére.  
A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak átvezetését a következő 
költségvetési rendelet módosítására készítse elő.  
A Képviselő-testület döntésének megfelelően a költségvetési rendelet módosítása során a 
vörös iszap károsultjainak megsegítésére felajánlott 100.000 Ft. bekerült az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésébe.  Az átutalás az 1179402222222222 
számlaszámra megtörtént.  
 
2010. november 17. 
 
166/2010.(XI.17.) ÖH 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában  
igazgatási szünet elrendelése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hivatal munkarendjében 2010. 
december 27. napjától 2010. december 31. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.  
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Egyúttal felkérte a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére a 
zavartalan feladatellátás érdekében, valamint a lakosság és a társhatóságok előzetes 
tájékoztatására.  
A lakosság az elrendelt igazgatási szünettel kapcsolatosan a 2010. november-decemberi 
Hírlapban, Lajosmizse Város honlapján, valamint a bejárati ajtón 2010. december 03-
tól folyamatosan tájékozódhatott. A Polgármesteri Hivatallal kapcsolatban álló mintegy 
62 társszerv is megkapta az igazgatási szünet elrendeléséről szóló tájékoztatást. 
Észrevétel, bejelentés az ellátandó feladatokkal kapcsolatosan nem merült fel. 
 
173/2010.(XI.17.) ÖH 
Megállapodás felbontása az Autonómia Alapítvánnyal  
és a Habitat for Humanity magyarországi szervezetével 
 
A Képviselő-testület határozatában döntést hozott arról, hogy az Autonómia Alapítvánnyal és 
a Habitat for Humanity magyarországi szervezetével kötött megállapodást a kötés napjára 
visszamenőleges hatállyal felbontja.  
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az együttműködési megállapodás 
felbontásáról rendelkező okirat aláírására. 
A határozat elküldésre került, a megállapodás felbontásáról szóló szerződést a 
későbbiekben küldik.  
 
170/2010.(XI.17.) ÖH 
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület  
Alapszabálya felülvizsgálatának kezdeményezése 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte a Lajosmizsei 
Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület alapszabályának felülvizsgálatát. Egyúttal 
felhatalmazta a polgármestert az alapszabály felülvizsgálatával kapcsolatos egyeztetések 
lefolytatására.  
Az egyeztetések megkezdődtek a Köztestülettel, az alapszabály módosítása az első 
félévben várható. 
 
2010. november 24. 
 
177/2010.(XI.24.) ÖH 
Feladatellátás (laboratóriumi szakellátás)  
átadása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat  
részére 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatában arról döntött, hogy 
az önként vállat feladatai körében biztosított laboratóriumi szakellátást 2011. január 1. 
napjával a 2006-2010.-es években működő Önkormányzattal kötött megállapodásban foglalt 
feltételekkel átadja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak.  
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a döntés közlésére és a megállapodás 
megkötésére.  
A Képviselő-testület döntése megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzatnak, azonban válasz még nem érkezett, ebből kifolyólag megállapodás 
megkötésére még nem került sor.  
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2010. december 15. 
 
182/2010.(XII.15.) ÖH 
A Fekete István Általános Iskola 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
pedagógiai programjának jóváhagyása 
 
Lajosmizse Város Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata jóváhagyta a Fekete István Általános 
Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programját.  
A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a döntésről Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületét tájékoztassa.  
Felsőlajos község Önkormányzata Képviselő-testülete tájékoztatása megtörtént. 
 
186/2010.(XII.15.) ÖH 
Közfoglalkoztatás 2011.  
  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással kötött – a közcélú foglalkoztatásra 
vonatkozó – megállapodás felülvizsgálatáig a kiírásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódó 
intézkedéseket megtegye, és a megállapodásokat aláírja.  
A pályázat benyújtásra került a Kistérségen keresztül, a pályázat elbírálása 
folyamatban van. 

Határozat-tervezet 
 
 ………/2011. (…..) ÖH. 
A 2010. július 01-től 2010. december 31-ig tartó időszakban 
a Képviselő-testület által meghozott és 2010. december 31-ig  
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló 
jelentés elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését - a 2010. július 
01-től 2010. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2010. 
december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - elfogadja. 

 
Határidő: 2011. január 19.  
Felelős: Képviselő-testület 

 
Lajosmizse, 2011. január 10. 
 
 
 
                                                                 Kutasiné Nagy Katalin 
                                                               jegyző  s.k. 
 


