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ELŐTERJESZTÉS 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. június 20-i ülésére 
 

Tárgy:  Beszámoló 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 
Ikt. sz.:. LMKOHFL/476-1/2019.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 26. § 
(5) bekezdése értelmében „A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a Képviselő-
testületnek a jegyző évente egy alkalommal beszámol.” 
 
Az SZMSZ 13. § (2)-(3) bekezdése értelmében: 
„(2) A jelentés vagy beszámoló önkormányzati hatáskör gyakorlásáról, a Képviselő-testület 
valamely határozatának, rendeletének végrehajtásáról, az interpellációk kivizsgálásáról, 
valamely megtett intézkedésről, a Képviselő-testület vagy valamely szerv tevékenységéről 
tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
(3) A jelentés vagy beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület egyszerű többséggel 
határozatot hoz.” 
 
A beszámoló elkészítése során figyelembe vettem a megjelölt időszakra vonatkozó összes 
önkormányzati határozatot. 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.  
 
Zárt ülés határozata 
 
2018. január 19. 
 
2/2018. (I.19.) ÖH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátás teljes 
idejére számított indokolt többletköltségei iránti közérdekű szolgáltatói igény 
megtárgyalása és elfogadása   

Határozat 

1) Felsőlajos Község 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.  
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2) Felsőlajos Község 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 19. 

A kijelölt közérdekű szolgáltató az 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 Felsőlajos Község Önkormányzatát a 2018. június 27. napján kelt, 
BMÖGF/699-1/2018. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a központi költségvetés 
terhére 174 060 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: 
LMKOHFL/5/6/2018) 

3/2018. (I.19.) ÖH. 
A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő 
Szolgálat beszámolója a 2017. évi tevékenységéről 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község 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 19. 

 
A beszámoló elfogadásáról szóló határozat kivonat megküldése a Rév Szenvedélybeteg Segítő 
Szolgálat részére megtörtént. (Ügyintéző Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: LMKOHFL/25-
2/2018) 
 
2018. február 05. 
 
4/2018. (II.05.) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben 
 

1. Felsőlajos Község 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. 
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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 05. 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettsége 2018. évben nem keletkezett. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: 
LMKOHFL/90/1/2018) 
 
5/2018. (II.05.) ÖH. 
XVI. Felsőlajosi Falunap program- és  
költségvetési tervezetének jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a XVI. Felsőlajosi 
Falunap program- és költségvetési tervezetét az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a végleges programtervet jóváhagyja, azzal, hogy arról a 
Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.  
3. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a XVI. Felsőlajosi 
Falunap maximális költségvetését 1.378.000 Ft-ban határozza meg. 

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

 
A falunap 2018. június 23-án megtartásra került. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: 
LMKOHFL/689-1/2018.) 
 
6/2018. (II.05.) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos Község 
Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és jelen 
határozat melléklete szerint elfogadta. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. február 5. 

 
A közbeszerzési terv feltöltése a honlapra és az adatbázisba megtörtént. (Ügyintéző: dr. Tóth 
Andrea, ügyiratszám: LMKOHFL/38-2/2017.) 
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7/2018. (II.05.) ÖH. 
Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 
rendelet módosításához   
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületéhez előterjesztett a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához   
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. február 5. 
 
A határozatban foglalt rendeletet Lajosmizse Város Önkormányzata elfogadta. (Ügyintéző: 
Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: LMKOHFL/97-2/2018.) 
 
8/2018. (II.05.) ÖH. 
Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. 
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításához  
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületéhez előterjesztett a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet-
módosításához.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. február 5. 
 
A határozatban foglalt rendeletet Lajosmizse Város Önkormányzata elfogadta. (Ügyintéző: 
Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: LMKOHFL/98-2/2018.) 
 
9/2018. (II.05.) ÖH. 
Döntés a „Védjük meg településeinket,  
védjük meg hazánkat” felhívással kapcsolatban 

 
Határozat 

  
1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és 

azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.   
2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri 
Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a 
bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.  

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy ezen határozatról tájékoztassa a Megyei Jogú Városok Szövetségét.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. február 5. 
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A határozat kivonat megküldése a megkereső részére megtörtént. (Ügyintéző: Juhász Gyula, 
ügyiratszám: LMKOHFL/72-2/2018.) 
 
2018. március 29. 
 
10/2018. (III.29.) ÖH. 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
 Általános Iskola átszervezésének véleményezése 

 
Határozat 

 
1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Fekete István 

Sportiskolai Általános Iskola – előterjesztés melléklete szerinti - intézményi 
átszervezését véleményezte, az abban foglaltakkal egyetért. 

2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a döntésről szóló határozat-kivonatot 2018. március 29. napjáig 
küldje meg a Kecskeméti Tankerületi Központ részére.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. március 29. 

 
A határozat kivonat megküldése a Kecskeméti Tankerületi Központ részére megtörtént. 
(Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: LMKOHFL/198/2/2018.) 
 
11/2018. (III.29.) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetési 
szerződésének módosításával kapcsolatos döntés meghozatala 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
előterjesztés 1. mellékletét képező, az Önkormányzat tulajdonában álló 
ivóvízellátást szolgáló vízi-közművek üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési 
szerződés módosítását. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász 
Gyula Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szerződés 
módosítás aláírására, és a módosításokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. március 29. 
 
A Bácsvíz Zrt-vel az üzemeltetési szerződés módosítása megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné Őze 
Angéla, ügyiratszám: LMKOHFL/171/1/2018.) 
 
12/2018. (III.29.) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzatának az Izsák-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató 
Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészének értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

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

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

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

4. Felsőlajos Község 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. március 29. 

 
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. 
2018. 04. 19-én Üzletrész Adásvételi Szerződés jött létre Felsőlajos Község Önkormányzata és 
a DTKH Nonprofit Kft. között.  (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: 
LMKOHFL/15/4/2018.) 
 
13/2018. (III.29.) ÖH. 
„Óvoda bővítése tornateremmel és egyéb 
felújítási munkák Felsőlajoson” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 
és dokumentációjának jóváhagyása 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Óvoda bővítése 
tornateremmel és egyéb felújítási munkák Felsőlajoson” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását és ajánlattételi dokumentációját a Bírálóbizottság által tett javaslatok 
figyelembevételével jóváhagyja. 
Határidő: 2018. március 29. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
2018. április 4. napján a jóváhagyott tartalommal megindult az Óvoda kivitelezési munkáira 
irányuló közbeszerzési eljárás. (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOHFL/4-
50/2018.) 
 
14/2018. (III.29.) ÖH. 
„Óvoda bővítése tornateremmel és egyéb 
felújítási munkák Felsőlajoson” 
tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 
ajánlattételre felkért gazdasági szereplők kiválasztása 
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Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Óvoda bővítése tornateremmel 
és egyéb felújítási munkák Felsőlajoson” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében az alábbi 
gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre: 

- GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219. 

- Generál Centrál Kft. 
6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12. 

- Patina Építő Zrt. 
2373 Dabas, Kölcsey u. 6/A. 

- Schön-Bau Kft. 
2376 Hernád, Váradi u. 1. 

- TÉRBURKOLAT Kft. 
6000 Kecskemét, Madách u. 8. 

Határidő: 2018. március 29. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A határozatban megjelölt cégek részére kiküldésre került az ajánlattételi felhívás és 
dokumentáció. (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOHFL/4-50/2018.) 
 
2018. április. 26. 
 
15/2018. (IV.26.) ÖH. 
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatás (téli rezsicsökkentés) 
 

Határozat 
 

1) A Kormány a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési 
önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozatában 
hozott döntése alapján Felsőlajos Község Önkormányzata támogatott pályázata 
195.580 Ft kiegészítő támogatásban részesült.  

2) Az 1.) bekezdésben kapott kiegészítő támogatás 11 m 3 a keménylombos tűzifa 
vásárlására és szociális célú kiosztására használható fel, melynek Felsőlajos Község 
Önkormányzatát terhelő önrésze 48.895.- Ft, melyet Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. 
(II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 
2018. évi kiadásai táblázata 1.5.4.1. Általános tartalék elnevezésű sora terhére 
biztosít.  

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális 
célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. A tűzifa szállításából – 
ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek Felsőlajos Község 
Önkormányzatát terhelik. 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi teendő és nyilatkozat 
megtételére és a szükséges szerződések megkötésére. 
Határidő: 2018. április 26. 

        Felelős: Képviselő-testület 
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Az önkormányzat által a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatás kiosztásra került. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: 
LMKOHFL/90-5/2018.) 
 
16/2018. (IV.26.) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása  
 

Határozat 
 

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

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – felhatalmazza a 
polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott 
módosításnak megfelelő egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére 
és aláírására. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – felkéri Lajosmizse 
Város polgármesterét, hogy a változást a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun 
Megyei Igazgatóságánál bejegyeztesse.   

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 26. 

 
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-
9/2018.) 
 
17/2018. (IV.26.) ÖH. 
Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 
rendelet módosításához   

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez előterjesztett a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet – 1. 
melléklet szerinti - módosításához.   
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 26. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011.(V.20.) önkormányzati rendelet módosítására - a 
véleményezéssel egyezően, módosítás nélkül - Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2018. május 17-i ülésén sor került. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta, 
ügyiratszám: LMKOH/1676-6/2018.) 
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18/2018. (IV.26.) ÖH. 
Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati  
Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi munkájáról 
 

Határozat 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse 
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 26. 

 
A beszámoló elfogadásáról szóló határozatot a Tűzoltó Parancsnokság részére megküldtük. 
(Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: LMKOH/1766-5/2018.) 
 
19/2018. (IV.26.) ÖH. 
Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági  
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó 
Felsőlajos Község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 26. 

 
A beszámoló elfogadásáról szóló határozatot a rendőrség részére megküldtük. 
(Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: LMKOH/1671-5/2018.) 
 
20/2018. (IV.26.) ÖH. 
Az alapellátásban dolgozó orvosok  
2017. évi szakmai beszámolója 

Határozat 
 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapellátásban dolgozó 
orvosok 2017. évi szakmai beszámolóit megvitatta, és azokat elfogadja.    

 Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 26. 

 
A beszámoló elfogadásáról szóló határozat kivonat megküldése az érintett orvosok részére 
megtörtént. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: LMKOHFL/197-10/2018.) 
 
2018. május 17. 
 
 
21/2018. (V.17.) ÖH. 
Az „Óvoda bővítése tornateremmel és egyéb 
felújítási munkák Felsőlajoson” 
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához 
szükséges döntések meghozatala 
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Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Óvoda bővítése 
tornateremmel és egyéb felújítási munkák Felsőlajoson” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a bírálóbizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás 
nyertese a GOMÉP Kft. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
fejlesztéshez szükséges összesen bruttó 26.376.733.- forintot biztosítja Felsőlajos 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 
3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Felsőlajos Község 
Önkormányzata 2018. évi Céltartalék részletezése táblázat 1.4. TOP-1.4.1-15-
BK1-2016-00021 pályázat önereje sora terhére 3.389.100.- forint összegben, 
valamint az 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai 
táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére 22.987.633.- forint összegben. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
soron következő költségvetési rendelet módosításánál a határozat 2. pontjában 
foglalt összeg átvezetéséről a költségvetésében gondoskodjon. 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az eljárást lezáráshoz szükséges dokumentumokat elkészítse és aláírja, az 
eredmény kihirdetésére. 

5) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 13/2018. (III.29.) határozatával már korábban elfogadott, az eljáráshoz 
tartozó dokumentáció részét képző szerződés-tervezet megkötésére. 

Határidő: 2018. május 17. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A kiválasztott kivitelezővel a szerződés 2018. 06. 05. napján került megkötésre. (Ügyintéző: 
Horváth Sándor, ügyiratszám: : LMKOHFL/4-53/2018.) 
 
22/2018. (V.17.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
a 2017. évben végzett munkájáról 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre vonatkozó beszámolóját. 

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

 
A határozat végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: dr. Balogh László jegyző felelősségével 
Gyurgyik Erzsébet koordinálásával a Hivatal Iroda és Csoportvezetői, ügyiratszám: 
LMKOH/2573-1/2018.) 
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2018. május 28. 
 
23/2018. (V.28.) ÖH. 
Gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése 

Határozat 
 
Felsőlajos Község 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. napjától 2018. 

augusztus 15. napjáig 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 
Szervezetéhez tartozó konyhákon keresztül 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 2. melléklete szerinti térítési díjat kell megfizetni a törvényes 
képviselőnek az általa igényelt időszakra előre. 

3)    Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához 
szükséges megbízási díjat a szerződő fél részére bruttó 1200 Ft/óra összegben és ezen 
felül a foglalkoztatásokra történő felkészülésre 10.000 Ft/fő összegben állapítja meg, 
valamint biztosítja a felügyelő pedagógus részére az étkezést is.  

4) Az önkormányzat a gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához szükséges 
pénzügyi fedezetet (a megbízási díjak, az étkeztetés és az egyéb költségeket) a 2018. évi 
költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos 
Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai táblázat működési kiadások terhére biztosítja. 

5)    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  
a) az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátását a 2018. július 2. napjától 2018. 
augusztus 15. napjáig terjedő időszakra a Közös Önkormányzati Hivatal bevonásával 
szervezze meg,  
b) a feladat megszervezése keretében folytassa le az egyeztetéseket a nyári napközbeni 
ellátás helyszínének meghatározása érdekében és amennyiben szükséges a helyszín 
biztosításához a megállapodást kösse meg, 
c) folytassa le az egyeztetéseket a felügyeletet vállalókkal annak érdekében, hogy a 
feladatellátás folyamatosan biztosított legyen, és kösse meg a megbízási szerződéseket, 
d) tegye meg a szülők részére a kiértesítéseket az iskoláskorú gyermekeik nyári 
napközbeni ellátása feltételeiről, 
e) folytasson egyeztetést, és - amennyiben szükséges - kössön megállapodást az étkezés 
biztosításához Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezetével. 
f) a feladatellátás érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtegyen, a szükséges 
megállapodásokat megkösse a 3. pontban foglalt feltételek figyelembe vételével.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 28. 

 
A gyermekek nyári napközbeni ellátása a határozatban foglaltaknak megfelelően 
megszervezésre és lebonyolításra került. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: 
LMKOHFL/292-1/2018.) 
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24/2018. (V.28.) ÖH. 
2017. évi ellenőrzési jelentés 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi ellenőrzési 
jelentést megtárgyalta és elfogadta. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 28. 

 
A jelentés határozata az ügyiratban elhelyezve. (Ügyintéző: dr. Csikai Zsolt, ügyiratszám: 
LMKOH/3073/1/2018.) 
 
25/2018. (V.28.) ÖH. 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának átfogó értékelése 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község 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 28. 

 
A gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról szóló határozat kivonat megküldése a beszámolót 
készítők részére megtörtént, valamint a BKM-i Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
részére is el lett küldve. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: LMKOH/219/13/2018.) 
 
26/2018. (V.28.) ÖH. 
Beszámoló az adóztatásról 
 

Határozat  
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évre 
vonatkozó önkormányzati adóztatásról szóló beszámolót. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 28.  

 
A beszámoló  határozata az ügyiratban elhelyezve. (Ügyintéző: Gazsó Krisztina, ügyiratszám: 
LMKOHFL/230-1/2018.) 
 
 
27/2018. (V.28.) 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 beszámoló elfogadása 
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Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beszámolóját – 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. 
Határidő: 2018. május 28. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A határozat végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska, ügyiratszám: 
LMKOHFL/256-1/2018.) 
 
2018. június 25. 
 
28/2018. (VI.25.) ÖH. 
Testvértelepülési együttműködési  
megállapodás kötése Lajosmizse várossal 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testvértelepülési 
együttműködési megállapodást köt Lajosmizse várossal az előterjesztés 2. melléklete 
szerinti együttműködési megállapodásban foglalt célok megvalósításáért, továbbá 
felhatalmazza a polgármestert e megállapodás aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. június 25. 

 
A testvér-települési megállapodás aláírására ünnepélyes keretek között 2018. augusztus 18. 
napján került sor Lajosmizse 25 éves városi évfordulója alkalmából megrendezett rendezvény 
alkalmával. (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOH/4234-4/2018.) 
 
2018. augusztus 14. 
 
29/2018. (VIII.14.) ÖH. 
Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja 
igényét Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
3. mellékletének I.9. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra.  

2.) Az 1.) bekezdésben igényelt támogatás 72 m3 a kemény lombos fafajtából, melynek 
Felsőlajos Község Önkormányzatát terhelő önrésze 252.000.- Ft + Áfa, azaz 
mindösszesen bruttó 320.040.- Ft – amely önerő összegből a kötelezően vállalt önerő 
összege 72.000.- Ft + Áfa, azaz bruttó 91.440.- Ft, és az önként vállalt önerő összege 
180.000.- Ft + Áfa, azaz bruttó 228.600.- Ft -, melyet Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. 
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(II.06.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. 
évi kiadásai táblázata 1.5.4.1. Általános tartalék elnevezésű sora terhére biztosít. 

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális 
célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. A tűzifa szállításából – ideértve 
a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek Felsőlajos Község 
Önkormányzatát terhelik. 

4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi teendő és nyilatkozat megtételére 
és a szükséges szerződések megkötésére.  

 
Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. augusztus 15-én határidőben benyújtotta pályázatát 
a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra. A megigényelt 72 m3 kemény 
lombos fafajtából álló tűzifa támogatásból a támogató az önkormányzat részére 52 m2 
támogatást ítélt oda. A pályázati előírásoknak megfelelően a tűzifa támogatás kiosztásra került 
az igénylők részére 2019. január elejéig. A pályázattal történő elszámolás folyamatban van, 
amelynek határideje 2019. április 15. (Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: 
LMKOHFL/231/6/2018.) 
 
30/2018. (VIII.14.) ÖH. 
Felsőlajos Nyírfa utca, Nap utca és Körtefa utca  
ivóvíz gerincvezeték építésének megrendelése  

 
Határozat 

 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nyírfa, Nap 

és Körtefa utcák vízvezeték építésére beérkezett árajánlatok közül a Bácsvíz Zrt. bruttó 
6.775.844.-Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

2) A beruházás fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetése tartalmazza. 
3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász Gyula 

polgármestert a Nyírfa, Nap és Körtefa utcák vízvezeték építési munkáinak 
megrendelésére, a beruházáshoz kapcsolódó valamennyi nyilatkozat megtételére, a 
szükséges vállalkozási szerződés megkötésére.  

            Határidő: 2018. augusztus 14. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A Nyírfa, Nap és Körtefa utcák ivóvízellátására a vállalkozási szerződés megkötése 
megtörtént.(Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: LMKOHFL/76/4/2018) 

 
31/2018. (VIII.14.) ÖH. 
Felsőlajos Önkormányzata 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
elfogadása 

      Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint 
elfogadja a „Felsőlajos Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023” dokumentumot, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. augusztus 14. 
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A Képviselő-testület által elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program az önkormányzat 
honlapjára feltöltésre került, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részre 
továbbításra került a publikálás céljából. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: 
LMKOHFL/227-3/2018.) 
 
32/2018. (VIII.14.) ÖH. 
Törvényességi felhívás jegyzőkönyvek felterjesztésének elmulasztása miatt 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal BK/TH/4318-1/2018. számú, jegyzőkönyvek felterjesztésének 
elmulasztása miatti törvényességi felhívását tudomásul veszi és elfogadja.  

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 14. 

 
A Kormányhivatal tájékoztatása az önkormányzati döntésről megtörtént. (Ügyintéző:dr. 
Balogh László, ügyiratszám: LMKOMFL/470-2/2018.) 
 
2018. szeptember 27. 
 
33/2018. (IX.27.) ÖH. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község 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. 

2.) Felsőlajos Község 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.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat által nyújtott támogatás egy főre eső havi maximális összege 10.000 
Ft/fő/hó. 

4.) Felsőlajos Község 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.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az EPER-
Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális 
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körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

6.) Felsőlajos Község 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 csatlakozási nyilatkozat megküldése határidőben megtörtént. A Képviselő-testület döntésének 
megfelelően a pályázati kiírás a Felsőlajosi Kirendeltség hirdetőtábláján, valamint az 
önkormányzat hivatalos honlapján 2018. október 5. napján kifüggesztésre került.  
A pályázat elektronikus rendszerben történő rögzítésének és papíralapú benyújtásának 
határideje eredetileg 2018. november 6. napja volt, amely az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának döntése értelmében 2018. november 13. napjára módosult. A határidőn belül 
1 db „A” típusú pályázat érkezett, melyről a Képviselő-testület 2018. november 27-i ülésén 
döntött, majd az ülést követően a pályázó tájékoztatása megtörtént.  (Ügyintéző: Gyurgyik 
Erzsébet, ügyiratszám: LMKOHFL/499-2/2018.) 
 
 
34/2018. (IX.27.) ÖH. 
A 2019-2033. évi időszakra vonatkozó  
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. 
mellékletét képező 2019-2033. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet. 
Határidő: 2018. szeptember 27. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról szóló határozat kivonat megküldése a Bácsvíz Zrt . 
felé megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: LMKOHFL/79/18/2018.) 
 
 
35/2018. (IX.27.) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község 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 2018. szeptember 27-i módosítást követően Felsőlajos Község Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzata LMKOHFL/13-21/2018. iktatószámon 2018. szeptember 28. napjától hatályos, 
amely dátumtól kezdődően a közbeszerzési eljárások vonatkozásában ezen szabályzatot 
szükséges alkalmazni. (Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: LMKOHFL/13-18/2018.) 
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36/2018. (IX.27.) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 
kapcsolatos pályázat kiírása 

Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének eleget téve a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás folyamatos és 
teljeskörű ellátása érdekében a közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatosan a következő 
intézkedéseket teszi: 
 
Felsőlajos Község 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. 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) Felsőlajos Község 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 
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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. 
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) Felsőlajos Község 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. 
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A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
végzésének lehetőségével az alábbi engedéllyel rendelkező vállalkozások lettek megkeresve: 

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 2018. 09. 27-i ülésre 
6. 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.  
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 46/2018. (XI.27.) önkormányzati 
határozatában tudomásul vette, hogy a 42/2018. (X.15.) 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 „Felsőlajos településen a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátására közszolgáltató 
kijelölése” tárgyában meghozta 35300/5801-11/2018. ált. iktatószámú határozatát, melyben a 
Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-t jelölte ki Felsőlajos 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 4/2014. (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, ügyiratszám: LMKOHFL/5-17/2018) 
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2018. október 15. 
 
37/2018. (X.15.) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  
igazgatási szünet elrendelése 

 
      Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
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 rendeljen el. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a határozat 1) pontjában foglalt döntésről Lajosmizse Város 
polgármesterét tájékoztassa. 

                     Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
                     Határidő: 2018. október 15. 
 
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, ügyiratszám: 
LMKOH/5963-2/2018.) 
 
38/2018. (X.15.) 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 
 

Felsőlajos Község 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 15. 

 
A határozat az ügyiratban elhelyezésre került. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: 
LMKOH/5975-2/2018.) 
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39/2018. (X.15.) ÖH. 
„Felsőlajosi épületenergetikai korszerűsítés” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 
és dokumentációjának jóváhagyása 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Felsőlajosi épületenergetikai 
korszerűsítés” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és ajánlattételi 
dokumentációját a Bírálóbizottság által tett javaslatok figyelembevételével jóváhagyja. 
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
2018. október 18. napján a jóváhagyott tartalommal megindult az iskola és a Faluház 
épületeinek energetikai felújítására irányuló közbeszerzési eljárás. (Ügyintéző: Horváth 
Sándor, ügyiratszám: LMKOHFL/29-19/2018.) 
 
40/2018. (X.15.) ÖH. 
„Felsőlajosi épületenergetikai korszerűsítés” 
tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 
ajánlattételre felkért gazdasági szereplők kiválasztása 

 
Határozat 

 
 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Felsőlajosi 
épületenergetikai korszerűsítés” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében az alábbi 
gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre: 

- GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219. 

- Generál Centrál Kft. 
6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12. 

- Patina Építő Zrt. 
2373 Dabas, Kölcsey u. 6/A. 

- Schön-Bau Kft. 
2376 Hernád, Váradi u. 1. 

- TÉRBURKOLAT Kft. 
6000 Kecskemét, Madách u. 8. 

Határidő: 2018. október 15. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
A határozatban megjelölt cégek részére kiküldésre került az ajánlattételi felhívás és 
dokumentáció. (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOHFL/29-19/2018.) 
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41/2018. (X.15.) ÖH. 
Faragó Környezetvédelmi Kft. 2018. 01. 01. – 2018. 09. 01. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó beszámolójának elfogadása 

 Határozat 
  

Felsőlajos Község 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 15. 

 
A beszámoló elfogadásáról szóló határozat 2018. október 24-én megküldésre került a Faragó 
Környezetvédelmi Kft. részére.  (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: 
LMKOHFL/5-24/2018.) 
 
42/2018. (X.15.) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos pályázat ismételt kiírása 

Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 
36/2018. (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) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének eleget téve 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás folyamatos és teljeskörű ellátása érdekében a közszolgáltató 
kiválasztásával kapcsolatosan ismételten a következő intézkedéseket teszi:   

 
Felsőlajos Község 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 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)  

3)  Felsőlajos Község 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-
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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. 
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 
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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    

4)  Felsőlajos Község 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 15. 
 
A 36/2018. (IX.27.) határozatnál megtalálható a végrehajtás érdekében megtett teljes 
intézkedés sorozat. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: LMKOHFL/5-
24/2018.) 
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2018. október 26. 
 
43/2018. (X.26.) ÖH. 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
Felsőlajosi tagintézménye felvételi körzethatárának 
meghatározására vonatkozó vélemény 

 
Határozat 

 
1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Járási Hivatala részére javasolja, hogy a Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi tagintézménye (6055 Felsőlajos, Iskola utca 
14-16.) beiskolázási körzete Felsőlajos közigazgatási területe legyen. 

2. A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos 
helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma 2 fő. 

3. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
fentiekről a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalát 
tájékoztassa.  

  Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. október 26. 

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának tájékoztatása a 
határozat kivonat megküldésével megtörtént. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: 
LMKOH/1638-3/2018.) 
 
2018. november 27. 
 
44/2018. (XI.27.) ÖH. 
1/2017. (I. 26). önkormányzati határozat módosítása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú 
pályázati kiírással kapcsolatosan  
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
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 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. 
(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. 
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c.) A határozat 3.) pontjában szereplő „Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
vállalja, hogy a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegéből, azaz 
26.763.221.- forintból Felsőlajos Község Önkormányzatára eső önkormányzati önerő 
részt, azaz 10.256.911.- forintot saját forrásból biztosítja. A fennmaradó önkormányzati 
önerő összeget, azaz 16.506.310.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja 
saját forrásból.” szöveg „Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, 
hogy a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegéből, azaz 
19.058.625.- forintból Felsőlajos Község Önkormányzatára eső önkormányzati önerő 
részt, azaz 7.526.953.- forintot saját forrásból biztosítja. A fennmaradó önkormányzati 
önerő összeget, azaz 11.531.672.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja 
saját forrásból.” szövegre módosul. 

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

 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Lajosmizse Város 
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 nyertes pályázata 
vonatkozásában a Támogatói Okirathoz történő illeszkedés okán volt szükséges a határozatot 
módosítani. 
A határozat módosítást követően a konzorcium határidőben be tudta 2018. év decemberében 
nyújtani a pályázati elszámolást, amely jelen pillanatban is folyamatban van. A beruház 
megvalósult, amely által az útkarbantartáshoz szükséges gépek, eszközök megérkeztek, 
valamint felújításra kerültek a felsőlajosi 035, 046-050 helyrajzi számú útszakaszok. 
(Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: LMKOHFL/13-22/2018.) 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2018. (XI.27.) NORMATÍV  határozata 
Felsőlajos Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2019. évi munkatervéről 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban fogadja el a 
Képviselő-testület 2019. évi munkatervét: 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének  
2019. évi munkaterve  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. november 27. 
 
A munkaterv az érintettek részére megküldésre került.  (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, 
ügyiratszám: LMKOH/6516/1/2018.) 
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46/2018. (XI.27.) ÖH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés 

Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyrészről tudomásul veszi, 
hogy a 42/2018. (X.15.) 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 
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) Felsőlajos Község 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 27. 

 
A 36/2018. (IX.27.) határozatnál megtalálható a végrehajtás érdekében megtett teljes 
intézkedés sorozat. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, ügyiratszám: LMKOHFL/5/32/2018.) 
 
47/2018. (XI.27.) ÖH. 
Polgármester 2018. évi jutalma 

Határozat 
 
 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Gyula polgármester  
 jutalmát 2018. évre bruttó 900.000 Ft-ban állapítja meg. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2018. november 27. 
 
A polgármesteri jutalom számfejtése és kifizetése 2018. november hónappal megtörtént.   
(Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska, ügyiratszám: LMKOHFL/577-1/2018.) 
 
48/2018. (XI.27.) ÖH. 
Alpolgármester 2018. évi jutalma 

Határozat 
 
 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun János alpolgármester  
 jutalmát 2018. évre bruttó 450.000 Ft-ban állapítja meg. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2018. november 27. 
 
Az alpolgármesteri jutalom számfejtése és kifizetése 2018. november hónappal megtörtént.   
 (Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska, ügyiratszám: LMKOHFL/577-1/2018.) 
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50/2018. (XI.27.) ÖH. 
A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat 
 2018. évi tevékenységéről 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi tevékenységéről 
(fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2019. évi elképzelésekről.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018.november 27. 

 
A határozat végrehajtást nem igényel. 
 
2018. december 14. 
 
51/2018. (XII.14.) ÖH. 
Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei  
Rendőrörs támogatása elszámolásának módosítása 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja a Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs részére 
nyújtott 350.000 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) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a támogatási szerződés módosítását aláírja. 

  Határidő: 2018. december 14. 
  Felelős: Képviselő-testület 
 
A szerződés a kérelemben foglaltak és a határozat szerint módosításra került. 
(Ügyintéző:Farkasné Őze Angéla, ügyiratszám: LMKOMFL/90-15/2018.) 
 
52/2018. (XII.14.) ÖH. 
A „Felsőlajosi épületenergetikai korszerűsítés” 
tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részének lezárásához 
szükséges döntések meghozatala 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Felsőlajosi 
épületenergetikai korszerűsítés” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság 
javaslata alapján úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás 1. részének nyertese a 
GOMÉP Kft. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
fejlesztéshez szükséges összesen bruttó 4.832.039.- forintot biztosítja Felsőlajos 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 
3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Felhalmozási kiadások 
részletezése táblázat 1.12. „TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási 
költségei (iskola energetika)” sora terhére. 
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3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az eljárás lezáráshoz szükséges dokumentumokat elkészítse és 
aláírja, az eredményt kihirdesse. 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 39/2018. (X.15.) határozatával már korábban elfogadott, az 
eljáráshoz tartozó dokumentáció részét képző szerződés-tervezet megkötésére. 

Határidő: 2018. december 14. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
Az iskola fejlesztésére a kiválasztott kivitelezővel a szerződés 2019. 02. 14. napján került 
megkötésre. (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOHFL/29-23/2018.) 
 
53/2018. (XII.14.) ÖH. 
A „Felsőlajosi épületenergetikai korszerűsítés” 
tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részének lezárásához 
szükséges döntések meghozatala 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Felsőlajosi 
épületenergetikai korszerűsítés” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság 
javaslata alapján úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás 2. részének nyertese a 
GOMÉP Kft. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
fejlesztéshez szükséges összesen bruttó 9.881.377.- forintot biztosítja Felsőlajos 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 
3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Felhalmozási kiadások 
részletezése táblázat 1.13. „TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási 
költségei (Faluház energetika)” sora terhére. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az eljárás lezáráshoz szükséges dokumentumokat elkészítse és 
aláírja, az eredményt kihirdesse. 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 39/2018. (X.15.) határozatával már korábban elfogadott, az 
eljáráshoz tartozó dokumentáció részét képző szerződés-tervezet megkötésére. 

Határidő: 2018. december 14. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
Az Faluház fejlesztésére a kiválasztott kivitelezővel a szerződés 2019. 02. 14. napján került 
megkötésre. (Ügyintéző: Horváth Sándor, ügyiratszám: LMKOHFL/29-23/2018.) 
 
54/2018. (XII.14.) ÖH. 
Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község 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. 
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A határozat kivonat az ügyiratban elhelyezve. (Ügyintéző: dr. Balogh László, ügyiratszám: 
LMKOH/7008-2/2018.) 
 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 

 
 

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 beszámoló elfogadása 
 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beszámolóját – 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. 
Határidő: 2019. június 20. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
Lajosmizse, 2019. május 30.  
 
 
        dr. Balogh László sk.  
         jegyző 


