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ELİTERJESZTÉS 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2016. február  18-i ülésére 

 
Tárgy:  Beszámoló a 2015. január 01-tıl 2015. december 31-ig tartó idıszakban a 
Képviselı-testület által meghozott és 2015. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról 
 
Ikt. sz.:. LMKOHFL/1/2/2016.   
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
  
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 26. § (5) 
bekezdése értelmében „A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról a Képviselı-testületnek a 
jegyzı évente egy alkalommal beszámol.” 
 
Az SZMSZ 13. § (2)-(3) bekezdése értelmében: 
„(2) A jelentés vagy beszámoló önkormányzati hatáskör gyakorlásáról, a Képviselı-testület 
valamely határozatának, rendeletének végrehajtásáról, az interpellációk kivizsgálásáról, 
valamely megtett intézkedésrıl, a Képviselı-testület vagy valamely szerv tevékenységérıl 
tájékoztatja a Képviselı-testületet. 
(3) A jelentés vagy beszámoló elfogadásáról a Képviselı-testület egyszerő többséggel 
határozatot hoz.” 
 
A beszámoló elkészítése során figyelembe vettem a megjelölt idıszakra vonatkozó azon 
önkormányzati határozatokat, melyek lejárt határidejő döntéseknek minısülnek.  
 
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselı-testület tagjait: 

 
2015. február  
 
1/2015. (II. 18.) ÖH 
Vízi közmő vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása,  
vagyonkezelési szerzıdés módosítása 
 

Határozat 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2013. 
január 1. napjával az önkormányzati tulajdonba átszállt vízi közmővekre 
vonatkozóan a Bácsvíz Zrt.-vel határozatlan idıtartamra megkötött vagyonkezelési 
szerzıdés 2. mellékletében a vagyonkezelési díjat a 2015. évre vonatkozóan ivóvíz-
szolgáltatás körében 5,64 Ft/m3 + áfa összegben határozza meg.  

2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Juhász 
Gyula polgármestert, hogy a Vagyonkezelési szerzıdés III. számú módosítását, jelen 
határozat alapján aláírja.  

 Felelıs: Képviselı-testület   
Határid ı: 2015. február 18.  

 
A vagyonkezelési szerzıdés módosításának aláírása mindkét fél részérıl 2015. február 23. 
napján megtörtént.  (Ügyintézı: Szilágyi Ödön ügyiratszám: LMKOHFL/60/3/2015. ) 
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2015. március  
 
3/2015. (III. 06.) ÖH 
Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati  
Tőzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról 
 

         Határozat 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei 
Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. március 6. 

 

A határozat kivonat  megküldése a Koller Dániel és Sánta Tibor részére    2015. március 18-án 
megtörtént.   (Ügyintézı: Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám: LMKOH/54/2/2015.)  

 

4/2015. (III. 06.) ÖH 
Együttmőködési megállapodás megkötése 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal 
 

Határozat 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bács-Kiskun 2020 
területfejlesztési programhoz kapcsolódó fejlesztési programok illetve projektek 
elıkészítésének és megvalósításának összehangolása, a fejlesztési források 
felhasználási hatékonyságának növelése érdekében együttmőködési megállapodást köt 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal. 

2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az elıterjesztés mellékletében szereplı együttmőködési 
megállapodást a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal megkösse, és az ehhez 
szükséges egyeztetéseket, aláírásokat megtegye. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. március 6. 
 

Az együttmőködési megállapodás aláírása 2015. május 5. napján megtörtént. A megállapodás 
egy példányát a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megkapta, egy példány az ügyiratban 
elhelyezve (Ügyintézı: Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOHFL./154/1/2015.) 

 
6/2015. (III. 06.) ÖH 
Közlekedési táblák kihelyezése 
 

Határozat 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a meglévı 
szilárdburkolatú utak minıségének megvédése érdekében az alábbi helyeken 
súlykorlátozó közlekedési táblákat helyez ki.  

a) Pesti utca elejére 7,5 tonnával behajtani tilos közlekedési tábla, 
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b) Pesti utca folytatásában a barna mezıs gazdasági övezet határán a Pesti utca felé 
7,5 tonnával behajtani tilos közlekedési tábla, 

c) Iskola utca elején lévı 15 tonnával behajtani tilos tábla cseréje 7,5 tonnával 
behajtani tilos táblára, melyet kivéve busz kiegészítı táblával kell ellátni,  

d) Fı utca 47. számú ingatlan elıtt az út túloldalára 7,5 tonnával behajtani tilos 
közlekedési tábla, melyet kivéve áruszállítás és autóbusz kiegészítı táblákkal 
kell ellátni, 

e) Iskola utca Akácfa utca felıli végére 7,5 tonnával behajtani tilos közlekedési 
tábla 

f) Óvoda utca Akácfa utca felıli végére 7,5 tonnával behajtani tilos közlekedési 
tábla 

g) Málna utca Akácfa utca felıli végére 7,5 tonnával behajtani tilos közlekedési 
tábla. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 
2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) 
bekezdés  b) pontjának bc) alpontjában szereplı általános tartalék terhére a határozat 
1) pontjában foglalt táblákat beszerezze, majd a kihelyezésükrıl gondoskodjon. 
Felelıs: Képviselı-testület, illetve polgármester 
Határid ı: 2015. március 06., illetve 2015. március 31.  

 

A közlekedési táblák megrendelése az önkormányzat döntését követıen megtörtént, majd a 
megérkezésüket követıen a határozatban foglalt helyeken kihelyezésre kerültek.  (Ügyintézı: 
Szilágyi Ödön  ) 

 
2015. április 

 
8/2015. (IV. 21.) ÖH 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal – a határozat 1. mellékletét képezı – Alapító Okirat módosító 
okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képezı 
– Alapító Okiratát jóváhagyja.  

2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Lajosmizse Város 
Polgármesterét, hogy a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2015. április 21. 

 
A határozat átadásra került további ügyintézés végett az intézményi referens részére, aki 
megküldte a Magyar Államkincstár részére  2-2 példányban, valamint kapott az alapító 
okiratból a  Pénzügyi Irodavezetı is.  (Ügyintézı: Muhariné Mayer Piroska ügyiratszám: 
LMKOH/1669/4/2015.) 
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9/2015. (IV. 21.) ÖH 
Felsılajos Község Önkormányzata 
Gazdasági Programjának elfogadása 
 

Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Felsılajos Község 
Önkormányzatának Gazdasági Programját a 2015-2020-as idıszakra vonatkozóan 
megtárgyalta és az alábbi kiegészítésekkel elfogadja: 

• a 9. oldalon a 3.3. pont alatt szereplı csatornázás, szennyvízkezelés 2. bekezdését 
ki kell egészíteni azzal, hogy felmerülhet annak lehetısége is, hogy nem 
Ladánybenével közösen kerül kiépítésre a tisztítórendszer, hanem a Táborfalvi 
tisztítórendszerhez csatlakozna az Önkormányzat. 

• a 15. oldalon a 10. pont temetkezés címszó alatt a zárójeles részt törölni kell. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. április 21. 

 
A Képviselı-testület által meghatározott változtatások, kiegészítések beépítésre kerültek a 
Gazdasági Programba, melyet a felsolajos.hu weboldalon közzétettünk.    (Ügyintézı: Horváth 
Sándor ügyiratszám: LMKOHFL/178/2/2015. ) 
 
2015. május 
 
13/2015. (V. 07.) ÖH 
Pályázat benyújtása 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatására 
 

Határozat 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a 
„Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 
támogatására” elnevezéső pályázati kiírásra. 

2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelıen a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat 
benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatói Okirat megkötésére. 

3.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázat 
benyújtásához szükséges önerıt – 132.440- forintot – Felsılajos Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. 
(II. 19.) önkormányzati rendelete dologi kiadásai terhére biztosítja. 
Határid ı: 2015. május 07. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

 

A pályázat benyújtásra került 2015. május 8-án, támogatásra érdemesnek ítélték és a 
gyermekétkeztetés lebonyolítása 2015. nyarán megtörtént. 
(Ügyintézı: Dodonka Csaba ügyiratszám: LMKOHFL/263/2/2015.) 
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16/2015. (V. 21.) ÖH 
Gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése 

Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári 
napközbeni ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:  
 
1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére - az elızetes igényfelméréseket 

követıen elıre láthatólag - 2015. június 22. napjától 2015. augusztus 19. 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 Képviselı – testületének a 
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. melléklete szerinti térítési díjat kell 
megfizetni a törvényes képviselınek az általa igényelt idıszakra elıre. 

3)    
Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához 
szükséges megbízási díjat a szerzıdı fél részére bruttó 1020 Ft/ óra összegben és ezen 
felül a foglalkoztatásokra történı felkészülésre 10 órának megfelelı megbízási díj 
összegben állapítja meg, valamint biztosítja a felügyelı 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 2015. évi 
költségvetésrıl szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsılajos 
Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai táblázat mőködési kiadások terhére biztosítja. 

5)    
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  

a) az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátását elıre láthatólag a 2015. 
június 22. napjától 2015. augusztus 19. napjáig terjedı idıszakra 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 
szerzıdéseket, 
d) tegye meg a szülık részére a kiértesítéseket az iskoláskorú gyermekeik nyári 
napközbeni ellátása feltételeirıl, 
e) folytasson egyeztetést, és - amennyiben szükséges - kössön megállapodást az 
étkezés biztosításához Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezetével. 
f) a kötelezı feladatellátás érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtegyen, 
a szükséges megállapodásokat megkösse a 3. pontban foglalt feltételek figyelembe 
vételével.  

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. május 21.   

 
A határozat kivonat végrehajtás céljából megküldésre került az IGSZ vezetıje részére, 1. pl. 
kivonat az ügyiratban is el lett helyezve. (Ügyintézı: Muhariné Mayer Piroska ügyiratszám 
LMKOHFL/264/3/2015.) 
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17/2015. (V. 21.) ÖH 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának átfogó értékelése 
 

Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyámhatóságokról, valamint 
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 
10. számú melléklete tartalmi követelményeinek megfelelı, és az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az elıterjesztés 
mellékletét képezı - átfogó értékelést elfogadja. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. május 21. 

 

A gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról szóló határozat kivonat megküldése a beszámolót 
készítık részére megtörtént, valamint a BKM-i Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
részére is el lett küldve 2015. május 22-én.        (Ügyintézı: Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám: 
LMKOH/2832/20/2015.) 
 
 
19/2015. (V. 21.) ÖH 
Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában lévı víziközmő-vagyon 
vagyonértékelésével kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a VIKÖV 
Víziközmő Kft.-t a Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonába lévı 
közmőves ivóvízellátást szolgáló víziközmővek vagyonértékelésének elvégzésére  
432.000,- Ft - forint + ÁFA összegben az elıterjesztés mellékletét képezı 
árajánlatában foglaltak szerint. 

2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közmőves ivóvízellátást 
szolgáló víziközmővek vagyonértékelésének költségeit a Felsılajos Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II. 
19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjának bc) alpontja terhére 
biztosítja. 

3.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a szerzıdés aláírására. 

 Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 Határidı: 2015. május 21. 
 

 A VIKÖV Víziközmő Kft. a vagyonértékelést 2015. július 30. napján nyújtotta be. A 
szakvélemény érvényességi ideje 6 hónap. A vagyonértékelésben foglaltak alapján a Felsılajos 
Község Önkormányzatának tulajdonában álló ivóvízellátást szolgáló vízi-közmő törzsvagyon 
vagyonértéke 64.286.246 forint. (Ügyintézı: dr. Tóth Andrea  ügyiratszám: 
LMKOHFL/173/13/2015.) 
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20 /2015. (V. 21.) ÖH 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola Felsılajosi tagintézménye 
mőködtetıi feladatainak ellátásáról döntés 
 

Határozat 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsılajosi tagintézménye 
vonatkozásában a mőködtetıi feladatokat a helyi önkormányzati képviselık 
választását követı év szeptember 1-jétıl, azaz 2015. szeptember 1-tıl nem kívánja 
ellátni az önkormányzat. 

2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy  a határozat  1.) pontjában foglalt döntéssel kapcsolatos 
valamennyi intézkedést megtegye, a szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat 
aláírja.  
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. május 21. 

 
2015. május 29-én kísérılevéllel megküldésre került a határozat kivonat a KLIK és az 
iskolaigazgató részére, a pénzügyi vezetı részére 2015. június 4-én került megküldésre szintén 
kísérılevéllel együtt, valamint egy példány kivonat elhelyezésre került az ügyiratban is.         
(Ügyintézı: Muhariné Mayer Piroska ügyiratszám LMKOHFL/307/2/2015.) 
 
2015. június 

 
22/2015. (VI. 04.) ÖH 
Pályázat benyújtása az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
 

Határozat 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, a belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása célterületre pályázatot nyújt be. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázathoz szükséges 
5.518.974.- forint önerıt Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 
2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II. 19) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletének „Felsılajos Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai” címő táblázat 
3.1. sorának terhére biztosítja. 

3) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére és 
ehhez kapcsolódó aláírások megtételére valamint a pályázat benyújtására. 
Határid ı: 2015. június 04. 
Felelıs: Képviselı-testület 

 
A pályázat a képviselı-testületi határozatnak megfelelıen benyújtásra került, melyet forráshiány 
miatt elutasítottak.  (Ügyintézı: Horváth Sándor  ügyiratszám: LMKOHFL./376/1/2015.) 
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23/2015. (VI. 29.) ÖH 
Vizi közmővek vagyonkezelési szerzıdésének  
bérleti-üzemeltetési szerzıdéssé alakítása 
 

Határozat 

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az 
elıterjesztés mellékletét képezı, a település vízi közmőveire vonatkozó üzemeltetési 
szerzıdések módosítását.  

2. A Képviselı-testület felhatalmazza Juhász Gyula polgármestert a szerzıdések 
aláírására azzal, hogy a szerzıdések aláírását megelızıen  

a) az elıterjesztés mellékletében foglalt szerzıdés 1. melléklete szerinti 
vagyonelemeket egyeztetni kell a 2013. márciusban kelt vagyonkezelési 
szerzıdésben a Bácsvíz Zrt. vagyonkezelésébe adott vagyonelemekkel, a 
vagyonelemek tartalmi eltérése esetén errıl a képviselı-testületet tájékoztatni kell 
és a szerzıdés nem írható alá, 

b) a szerzıdés aláírását megelızıen a vagyonkezelési szerzıdésben foglalt 
elszámolásnak a Bácsvíz Zrt. részérıl eleget kell tenni. 

Felelıs: Képviselı-testület  
Határid ı: 2015. június 29.  

 
A határozat végrehajtására a 2015. augusztus 18-i ülésre önálló elıterjesztés készült.          
(Ügyintézı: dr. Tóth Andrea ügyiratszám: LMKOHFL/173/21/2015.) 
 
 
25/2015. (VI. 29.) ÖH 
Felsılajos Község Önkormányzata  
Helyi Esélyegyenlıségi Programjának áttekintése 
 

Határozat 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Felsılajos Község 
Helyi Esélyegyenlıségi Programját áttekintette és módosítás nélkül a 2.) pontban 
foglalt kiegészítéssel elfogadja.  

2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az elıterjesztésben felsorolt „A Helyi Esélyegyenlıségi 
Program megvalósult elemei” a HEP megfelelı pontjaihoz beépítésre kerüljenek. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. június 29. 

 
 
2015. június 29-én az egységes HEP elkészítése, aláírása megtörtént, majd megküldésre került a 
Türr István Képzı és Kutató Intézet részére.       (Ügyintézı: Horváth Sándor ügyiratszám: 
LMKOHFL/451/1/2015.) 
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2015. augusztus 
 
26/2015. (VIII. 18.) ÖH 
Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában lévı víziközmő-vagyonnal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 

az Önkormányzat tulajdonában álló közmőves ivóvízellátást szolgáló 
víziközmővekre vonatkozó, VIKÖV Víziközmő Kft. által 2015. július 28. 
fordulónappal elkészített, és benyújtott vagyonértékelést. A Képviselı-testület úgy 
dönt továbbá, hogy a vagyonértékelés alapján 2015. szeptember 1. napjával kerüljön 
átvezetésre a víziközmővek vagyonértéke a számviteli nyilvántartásban.  

 Felelıs: Képviselı-testület, polgármester, jegyzı 
 Határidı: 2015. augusztus 18. 
 
 
27/2015. (VIII. 18.) ÖH 
Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában lévı víziközmő-vagyonnal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2015. 

június 29. napján tartott rendkívüli testületi ülésén hozott, víziközmővek 
vagyonkezelési szerzıdésének bérleti-üzemeltetési szerzıdéssé alakítása tárgyú 
23/2015. (VI.29.) határozatát visszavonja.  

2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az elıterjesztés mellékletét képezı, az Önkormányzat tulajdonában álló 
ivóvízellátást szolgáló vízi-közmővek üzemeltetésére vonatkozó szerzıdés 
módosítást. 

3.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza Juhász Gyula Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott 
üzemeltetési szerzıdés módosításának aláírására, és a módosítással kapcsolatos 
intézkedések megtételére.  

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2015. augusztus 18. 
 

A vagyonértékelés alapján az ivóvízellátást szolgáló vízi közmővek vagyonértéke 2015. 
szeptember 1. napjával a számviteli nyilvántartásban átvezetésre került.   
 
A jóváhagyott üzemeltetési szerzıdés módosítás aláírása Felsılajos Község Önkormányzata 
részérıl 2015. augusztus 24-én, a Bácsvíz Zrt. részérıl 2015. augusztus27. napján  megtörtént.  
A Bácsvíz Zrt. jóváhagyás céljából megküldte a szerzıdések módosításait a Magyar  Energetikai 
és Közmő Szabályozási Hivatal részére, aki a VKEFFO_2016/773-1 (2016) ügyiratszámú 
határozatában a bérleti díjakra vonatkozó 4.2.5. és a 4.2.8. pontok kivételével a vagyonkezelési 
szerzıdés 2015. augusztus 27. napján kelt módosítását jóváhagyta.  
 (Ügyintézı: dr. Tóth Andrea  ügyiratszám: LMKOHFL/173/21/2015.) 
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28/2015. (VIII. 18.) ÖH 
Adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztési támogatása – 2015 
 

Határozat 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása címő pályázati kiírásra az alábbi célterületekre, valamint mőszaki 
tartalomra vonatkozva nyújtja be pályázatát: 
az Óvoda utca Fı utca és Akácfa utca közötti részén útépítés 4 méter szélességben. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat elıkészítésére, benyújtására és az ahhoz szükséges 
dokumentumok beszerzésére, aláírására, nyertes pályázat estén a támogatási szerzıdés 
megkötésére. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. augusztus 18.  ill. 2015. szeptember 1. 

 
A pályázat a képviselı-testületi határozatnak megfelelıen benyújtásra került, melyet forráshiány 
miatt elutasítottak.   (Ügyintézı: Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOHFL/506/1/2015.) 
 
2015. szeptember 
 
30/2015. (IX. 29.) ÖH 
Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelıanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásra 
 

Határozat 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy benyújtja 
igényét a települési önkormányzatok szociális célú tüzelıanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítı támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a szociális célú 
tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásra.  

2.) Az 1.) bekezdésben igényelt támogatás 70 m3 a kemény lombos fafajtából, melynek 
Felsılajos Község Önkormányzatát terhelı önrésze 70.000.- Ft + Áfa, azaz 
mindösszesen 88.900.- Ft, melyet Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § 
(2) bekezdés b) pontjának bc) alpontjában szereplı általános tartalék terhére biztosít. 

3.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a szociális 
célú tőzifában részesülıtıl ellenszolgáltatást nem kér.  

4.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi teendı és nyilatkozat megtételére 
és a szükséges szerzıdések megkötésére.  
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 29. 

 A polgármestert az igénybejelentésnek eleget tett, a szociális célú tőzifa vásárláshoz 40 erdei 
m3 kemény lombos tőzifa vásárlásra nyert vissza nem térítendı támogatást az önkormányzat. A 
szállítási szerzıdés a KEFAG Zrt- vel megkötésre került. A fa kiszállítása érdekében a szállító 
céggel a vállalkozási szerzıdés megkötés, valamint a fa kiszállítása is megtörtént. A 
családokhoz történı kiszállítás 2016. január végéig megtörtént, valamint a jogszabályban 
foglaltaknak megfelelıen  a Magyar Államkincstár felé határidıben megtörténik az elszámolás. 
(Ügyintézı: Dodonka Csaba ügyiratszám: LMKOHFL/575/2/2015.) 
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31/2015. (IX. 29.) ÖH 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása  
 

Határozat 
 
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete – az elıterjesztés 

mellékletét képezı – Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási 
megállapodásának módosítását elfogadja. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete – felkéri a polgármestert a 
módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott módosításnak 
megfelelı egységes szerkezető társulási megállapodás elkészítésére és aláírására. 

3) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete – felhatalmazza a 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás elnökét, hogy a változást a Magyar 
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságánál bejegyeztesse.   

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 29. 
 
A társulási megállapodás módosítása 2015. szeptember 29-én aláírásra került, a MÁK 2015. 
október 06-án bejegyezte október 06-i hatályosulással. (Ügyintézı: Gyurgyik Erzsébet 
ügyiratszám: LMKOH/7340/1/2015. ) 
 
 
32/2015. (IX. 29.) ÖH 
Felsılajos község közrend- és közbiztonsági  
helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Felsılajos község közrend- és 
közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 29. 
 
A Felsılajos Község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadásáról az 
İrsparancsnok Úr és a kapitányság vezetı Úr értesítése határozat kivonattal megtörtént 2015. 
szeptember 30-án.   (Ügyintézı: Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám: I/25/5/2015.  ) 
 
 
34/2015. (IX. 29.) ÖH 
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok  
- 2015. december 31. napját követı - ellátásának felülvizsgálata 

Határozat 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatást 2016. január 1. napjától a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó 
Társulás által fenntartott Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján kívánja ellátni. 
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2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Lajosmizsei 
Közfeladat-ellátó Társulás elnökét, hogy az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen a 
szükséges dokumentum módosításokat a jogszabályban meghatározott idıpontig 
elkészítse.  
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 29. 

 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a szükséges dokumentumok – Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye alapító okiratának, 
szervezeti és mőködési szabályzatának, szakmai programjának, házirendjének, valamint a 
társulási megállapodás módosításra került és elfogadásra, mely alapján 2015. november 27. 
napján a mőködési engedély módosítása iránti kérelem benyújtásra került a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé. A mőködési engedély kiadása iránti 
eljárás folyamatban, az Intézmény 2016. január 1. napjával az átalakult formában megkezdte a 
mőködést.  (Ügyintézı: Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám: LMKOH/7242/1/2015.) 
 
 
2015. október 
 
 
40/2015. (X.22.) ÖH   
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületnek a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló 
önkormányzati rendeletének elfogadásából adódó feladat végrehajtása 
 

Határozat 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak figyelembevételével a változással érintett egészségügyi 
szolgáltatókkal az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdéseket módosítsa. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak figyelembevételével az egészségügyi államigazgatási szervet 
értesítse.   
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı:2015. október 22. 

 
A határozatban fogalt szerzıdésmódosítás 2015. október 30-án megtörtént, a határozat és a 
szerzıdés megküldése az érintettek részére 2015. november 4-én történt meg.  A Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya részére a tájékoztatás 2015. november 4-én megtörtént.  (Ügyintézı: 
Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám: LMKOH/6194/5/2015.)   
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2015. november 
 
 
42/2015. (XI.23.) ÖH   
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületnek a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló 
önkormányzati rendeletének elfogadásából adódó feladat végrehajtása 
 

Határozat 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak figyelembevételével a változással érintett egészségügyi 
szolgáltatókkal az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdéseket módosítsa. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak figyelembevételével az egészségügyi államigazgatási szervet 
értesítse.   
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı:2015. november 23. 

 
A határozatban fogalt szerzıdésmódosítás 2015. december 2. napjával megtörtént. (Ügyintézı: 
Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám: LMKOH/6194/22/2015.)   
 
 
44/2015. (XI.23.) ÖH   
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  
igazgatási szünet elrendelése 

 
Határozat 

 
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkarendjében 2015. december 28-31. (hétfı - kedd 
– szerda-csütörtök) napokra, azaz 4 munkanapra igazgatási szünetet rendeljen el. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
a határozat 1) pontjában foglalt döntésrıl Lajosmizse Város polgármesterét 
tájékoztassa. 

             Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
  Határidı: 2015. november 23. 

 
A határozat  2) pontjában foglalt tájékoztatás szóban megtörtént. 
Az igazgatási szünetrıl 55 társszerv értesítése e-mail –en keresztül 2015. december 21-én 
megtörtént. A jegyzıi munkaszervezés keretében egyeztetésre került, hogy mely napokon, melyik 
kollegák dolgoznak.  2015. december 24-én csütörtökön a piaci hangosbemondón keresztül is 
értesítve lett a lakosság, valamint a helyi újság utolsó számában is tájékoztatást adtunk az 
igazgatási szünetrıl. 2015. december 21-én a honlapra is felhelyezésre került a hirdetmény 
valamint a hivatal bejáratánál és a Felsılajosi Kirendeltségen is kifüggesztettük tájékoztatás 
céljából . (Ügyintézı: Muhariné Mayer Piroska ügyiratszám: LMKOH/7827/3/2015.) 
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48/2015. (XI.23.) ÖH   
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdés módosítása 
 

Határozat 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 
2015. évi CXLIII. törvény. 9. § (1) bekezdés i) pontjára figyelemmel úgy dönt, hogy 
2017. 12. 31-ig meghosszabbítja a jelenleg hatályos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Szerzıdést az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel.  

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a szerzıdés módosítás elıkészítésére és aláírására. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester  
Határid ı: 2015. november 23. 

 
    
A szerzıdés 2015. december 08-án aláírásra került és a közszolgáltató részére is elküldtünk egy 
példányt. A közszolgáltatás ellátása 2017. december 31-ig folyamatos. (Ügyintézı: Kasnyikné 
Földházi Tünde  ügyiratszám: LMKOHFL/78/16/2015.) 
 
 
50/2015. (XI.23.) ÖH   
A „VARIO MEDCARE mobil Egészségır” szolgáltatás bevezetésének megszervezése 

 
Határozat 

 
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „VARIO 

MEDCARE mobil Egészségır” szolgáltatás bevezetését Felsılajos Községben 
támogatja, egyúttal felhatalmazza Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye (továbbiakban: Egészségház) vezetıjét, hogy valamennyi 
szükséges intézkedést megtegye, a szükséges szerzıdéseket megkösse.    

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2016. évi 
költségvetésében vállalja a „VARIO MEDCARE mobil Egészségır” szolgáltatás 
bevezetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítását a Lajosmizsei Közfeladat-
ellátó Társulás részére. 

3) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1) pontban foglalt 
döntését abban az esetben tartja fenn, amennyiben Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 2015. november 26-i ülésén úgy dönt, hogy 
bevezeti a tárgyban jelzett szolgáltatást. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. november 23. 

 
A szolgáltatás bevezetésre került a településen. Józsáné dr. Kiss Irén Intézményvezetı asszony a 
szükséges szerzıdést 2015. decemberben megkötötte és az intézmény közremőködött, hogy az 
ellátást igénylık az új szolgáltatáshoz hozzájussanak. Ennek érdekében 2015. december 15-én 
Lajosmizsén lakossági fórumot szerveztek a szolgáltatás ismertetése érdekében.  (Ügyintézı: 
Gyurgyik Erzsébet  ügyiratszám: LMKOH/8113/1/2015. )  
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54/2015. (XI.27.) ÖH   
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása  
 

Határozat 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete – az elıterjesztés mellékletét 
képezı – Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának 
módosítását elfogadja. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete – felhatalmazza a 
polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott 
módosításnak megfelelı egységes szerkezető társulási megállapodás elkészítésére és 
aláírására. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. november 27. 

 
A társulási megállapodás módosítása 2015. november 27-én aláírásra került, a MÁK 2015. 
november 30-án bejegyezte november 30-i hatályosulással.   (Ügyintézı: Gyurgyik Erzsébet 
ügyiratszám: LMKOH/618/8/2015.)   
 
2015. december 
 
56/2015.(XII.14.) ÖH. 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
Felsılajosi tagintézménye felvételi körzethatárának 
meghatározására vonatkozó vélemény 

 
Határozat 

 
1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal részére javasolja, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola Felsılajosi tagintézménye (6055 Felsılajos, Iskola utca 14-16.) 
beiskolázási körzete Felsılajos közigazgatási területe legyen, ahol a településen 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı hátrányos helyzető, 
általános iskolába járó gyermekek létszáma 0 fı. 

2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
fentiekrıl a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.  

  Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. december 14. 

 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének véleménye a Lajosmizsei Fekete 
István Sportiskolai Általános Iskola Felsılajosi tagintézménye felvételi körzethatárának 
meghatározásáról 2015. december 18. napján megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal felé.  (Ügyintézı: Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám: LMKOH/8328/4/2015.)   
 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselı-testület elé: 
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Határozat-tervezet 

 
 

……./2016.  (…….) ÖH  
A 2015. január 01-tıl 2015. december 31-ig 
tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott 
és 2015. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak  
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a jegyzı beszámolóját – a 
2015. január 01-tıl 2015. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által 
meghozott és 2015. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról – 
elfogadja. 
Határid ı: 2016. február 18. 
Felelıs: Képviselı-testület 

 
 
Lajosmizse, 2016. január 27. 
 
 
 
        dr. Balogh László sk.  
         jegyzı 


