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7. számú előterjesztés Felsőlajos Polgármestere részére 

2020. május 22. 
  
Tárgy:  Beszámoló a 2019. január 01-től 2019. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-

testület által meghozott és 2019. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról 

 
Ikt. sz.: LMKOHFL/657-1/2020. 
 
 
 
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  katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján képviselő-testületi hatáskörben eljáró polgármestert.   
 
2019. január 17. rendkívüli ülés 
 
1/2019. (I.17.) ÖH. 
Javaslattétel dohánytermék-kiskereskedelemmel foglalkozó személyre 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos Község 
vonatkozásában az ideiglenes dohány-kiskereskedelmi tevékenység elvégzésére Farkas 
Tamást javasolja. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztés mellékletében található adatlap kitöltésére és annak 
határidőben történő visszaküldésére az ND Nonprofit Zrt. részére. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. január 17. 
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Az előterjesztés mellékletében található adatlap kitöltése és annak határidőben történő 
visszaküldése az ND Nonprofit Zrt. részére megtörtént. (Ügyintéző Gyurgyik Erzsébet, 
ügyiratszám: LMKOHFL/36-2/2019.) 
 

 
2/2019. (I.17.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a belügyminiszter által kiírt  
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására című pályázatra 

 
Határozat 

 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Lajosmizse 

Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal elismert hivatali létszámára vonatkozóan a belügyminiszter által a 
Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: 
Kvtv.) 3. melléklet I.12. pontja szerint kiírt kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására 
című pályázatra.  

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testület támogatja és egyben egyetért 
azzal, hogy a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőkre vonatkozóan az illetményalapot  Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén 2019. évre (2019. január 1-jétől kezdődően) 
a Kvtv.-ben rögzítetthez képest megemelt összegben, azaz 46.380.- Ft-ban hagyja jóvá.  

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse Város 
polgármesterét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges adatlapot elkészítse, a 
szükséges dokumentumokat hitelesítse, valamennyi dokumentumot a szükséges 
aláírásával ellássa,  a pályázat benyújtásához kapcsolódó valamennyi szükséges egyéb 
intézkedést és nyilatkozatot megtegyen, majd a pályázatot elektronikusan és 
papíralapon is benyújtsa.   

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Felsőlajos 
Község polgármesterét, hogy a fenti pályázathoz kapcsolódóan esetlegesen felmerülő 
intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye.   
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. január 17. illetve a pályázati határidők szerint  
 

 
A pályázat benyújtása 2019. január 21-én megtörtént, a pályázatot befogadták, hiánypótlásra 
nem került sor, a pályázat támogatásban részesült a Belügyminisztérium által 2019. február 
26-án kiadott támogatói okirat alapján. Figyelemmel a pályázati útmutatóban foglaltakra az 
illetményalapot meg kellett emelni, mely rendelet-módosítás elfogadására Lajosmizse 2019. 
márciusi ülésén sor került. A pályázati útmutató és a pályázati kiírás is tartalmazta, hogy az 
önkormányzat rendeletének visszamenőleges hatályúnak kell lenni, az illetményalapot 2019. 
január 01-től kezdődően kellett meghatározni legalább 46.380.- Ft-ban.   Az Önkormányzat 
ennek eleget tett és a bérek megemelése a hivatalban megtörtént. A bérpályázat elszámolása a 
kiíró felé a költségvetési beszámolóban történt meg. (Ügyiratszám: LMKOH/319-5/2019., 
ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska) 
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2019. január 29. testületi ülés 
 
4/2019. (I.29.) ÖH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás 2018. évi ideiglenes ellátása során felmerülő indokolt többletköltség 
elszámolása, beszámoló elfogadása 

Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Faragó 
Környezetvédelmi Kft. által a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII.8.) 
Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján elkészített közérdekű 
szolgáltatói beszámolójában foglaltakat.  

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a BMÖGF/669-2/2018. iktatószámú Támogatói okiratban 
foglaltaknak eleget téve a bizonylatokkal alátámasztott beszámolót küldje meg a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére, valamint az éves költségvetési 
beszámoló részeként a Magyar Államkincstár felé és valamennyi egyéb szükséges 
intézkedést, nyilatkozatot megtegyen.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2019. január 29. 

 
A BMÖGF/669-2/2018. iktatószámú Támogatói okiratban foglaltaknak eleget téve a 
bizonylatokkal alátámasztott beszámoló megküldése a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére, valamint az éves költségvetési beszámoló részeként a Magyar 
Államkincstár felé megtörtént. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: 
LMKOHFL/20-12/2019.) 

 
5/2019. (I.29.) ÖH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás 2019. évi ideiglenes ellátása során felmerülő indokolt többletköltség 
igénylés véleményezése  

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.  

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 valamennyi egyéb szükséges 
intézkedést, nyilatkozatot megtegyen.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2019. január 29. 
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A kijelölt közérdekű szolgáltató ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt 
többletköltségei iránti igényét a polgármester megküldte a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: 
LMKOHFL/20-12/2019.) 

 
2019. február 13. testületi ülés 
 
9/2019. (II.13.) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása 

 
Határozat 

 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés 1. 

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 megfelelően az 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, polgármester 
Határidő: 2019. február 13. 

 
A módosító társulási megállapodás aláírása 2019. február 14-én megtörtént. (Ügyintéző: 
Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: LMKOHFL/82-1/2019.) 
 
10/2019. (II.13.) ÖH. 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
Felsőlajosi tagintézménye felvételi körzethatárának 
meghatározására vonatkozó vélemény 

 
Határozat 

 
1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019/2020-s tanév 

beiskolázási körzetek kijelölésére vonatkozó tervezetet megtárgyalta, és egyetért azzal, 
hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi 
tagintézménye (6055 Felsőlajos, Iskola utca 14-16.) beiskolázási körzete Felsőlajos 
közigazgatási területe legyen. 

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

  Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. február 13. 
 

A 2019/2020-as tanév beiskolázási körzetek kijelölésére vonatkozó határozat kivonat 
megküldése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala felé 
megtörtént. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: LMKOHFL/68-2/2019.) 



6 
 

11/2019. (II.13.) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos Község 
Önkormányzatának 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és jelen határozat 
melléklete szerint elfogadta. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. február 13. 
 

11/2019. (II.13.) határozat melléklete 
Felsőlajos Község Önkormányzata 

2019. évi közbeszerzési terve 
 

Ajánlatkérő neve: Felsőlajos Község Önkormányzata 
 

Sorszám A közbeszerzés 
tárgya 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárástípus 

Az eljárás tervezett 
megindítása 

- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

 
 
A közbeszerzési terv feltöltése a honlapra és az adatbázisba megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi 
Ödön, ügyiratszám: LMKOHFL/34-3/2019.) 
 
2019. március 19. rendkívüli testületi ülés 
 
13/2019. (III.19.) ÖH. 
Döntés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri 
támogatásának végrehajtásáról 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- 
vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról 
szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat és a BMÖGF/69-79/2018. iktatószámú 
támogató okirat alapján az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások részére 
12.000.- Ft összegű természetbeni támogatás nyújtása érdekében szükséges 
szerződéseket megkösse, a további szükséges intézkedéseket megtegye és a támogatás 
felhasználásáról 2020. február 14. napjáig a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatósága felé az ebr42 rendszeren keresztül elszámoljon. 

 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2019. március 19. illetve folyamatos. 
 
A természetbeni támogatások nyújtása és az elszámolás megtörtént. (Ügyintéző: dr. Kovács 
Rebeka, ügyiratszám:  LMKOH/44-20/2019.) 
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2019. április 9. testületi ülés 
 
14/2019. (IV.09.) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetési 
szerződésének módosításával kapcsolatos döntések 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: 2019. április 9. 
 
Az üzemeltetési szerződés módosítás aláírása megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla 
ügyiratszám:LMKOHFL/433-4/2019. ) 

 
17/2019. (IV.09.) 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: 2019. április 9. 
 
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: LMKOHFL/133-7/2019.) 
 
2019. május 9. testületi ülés 
 
22/2019. (V.09.) ÖH. 
Gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári 
napközbeni ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:  
 



8 
 

1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2019. július 1. napjától 2019. 
augusztus 02. 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 2019. évi 
költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos 
Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai táblázat működési kiadások terhére biztosítja. 

5)    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  
a) az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátását a 2019. július 1. napjától 2019. 
augusztus 02. 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: 2019. május 9. 

 
A gyermekek nyári napközbeni ellátása a határozatban foglaltaknak megfelelően 
megszervezésre és lebonyolításra került. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: 
LMKOHFL/494-1/2019.) 
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2019. június 20. testületi ülés 
 
 
25/2019. (VI.20.) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével 
kapcsolatos döntések meghozatala (üzemeltetésről szóló jelentés) 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, 
a Bácsvíz Zrt. által elkészített, Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló 
víziközművek 2018. évi üzemeltetéséről szóló jelentést elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. június 20. 
 
A határozat kivonat megküldése a Bácsvíz Zrt. részére megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné Őze 
Angéla ügyiratszám:LMKOHFL/433-7/2019. ) 
 
26/2019. (VI.20.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-19 azonosító 
számú pályázati felhívásra bölcsőde létesítésére Felsőlajoson 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-
1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati 
kiírásra egy csoportos (14 férőhelyes) új bölcsőde létesítésére a meglévő óvoda épület 
(hrsz:266) Közpark felöli oldalának bővítésével a pályázat által ekkora nagyságú új 
bölcsőde építésére nyújtható támogatási összegre. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat előkészítéséhez 
szükséges bruttó 1.000.000.- forintot Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete 
1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. 
Általános tartalék sora terhére biztosítja. 

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az építendő új bölcsőde 
koncepció tervének és a pályázat benyújtásához szükséges műszaki dokumentációjának 
elkészítésére beérkezett árajánlatok közül a Szimmetria Plusz Bt. tervezőiroda ajánlatát 
fogadja el és felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére. 

4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a 
pályázat előkészítésével és megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő 
dokumentumok elkészítésére és aláírására. 

5.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 
támogatási kérelem benyújtása és megvalósítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel és felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 
szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. június 20. 
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A tervezői szerződés megkötése megtörtént, a pályázat benyújtásra került. A közelmúltban kapta 
meg az önkormányzat az értesítést, hogy a pályázat nyert. Jelenleg a támogatói szerződés 
megkötése van folyamatban. (Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOHFL/80-
10/2019.) 
 
2019. július 29. rendkívüli testületi ülés 
 
 
28/2019. (VII.29.) ÖH. 
Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja 
igényét Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
3. melléklet I.9. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra.  

2.) Az 1.) bekezdésben igényelt támogatás 88 erdei m3 a kemény lombos fafajtából, 
melynek Felsőlajos Község Önkormányzatát terhelő önrésze 88.000.- Ft + Áfa, azaz 
mindösszesen bruttó 111.760.- Ft, amelyet Felsőlajos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. 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.  

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. július 29. 

 
Felsőlajos Község Önkormányzata határidőben benyújtotta pályázatát a szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra. A megigényelt 88 erdei m3 kemény lombos 
fafajtából álló tűzifa támogatásból a támogató az önkormányzat részére 59 erdei m3 kemény 
lombos fafajtából álló támogatást ítélt oda. A pályázati előírásoknak megfelelően a tűzifa 
támogatás kiosztásra került az igénylők részére 2020. január elejéig. (Ügyintéző: Dodonka 
Csaba, ügyiratszám: LMKOHFL/693-5/2019.) 
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29/2019. (VII.29.) ÖH. 
Pályázat előkészítése és benyújtása a Magyar Falu Program MFP-FOB/2019 
kódszámú, Óvodafejlesztés című alprogramra 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 
Falu Program MFP-FOB/2019 kódszámú, Óvodafejlesztés című alprogramjára a 6055 
Felsőlajos, Óvoda utca 2. (266 hrsz) szám alatti óvoda épület gyermekmosdóinak, 
gyermeköltözőinek felújítására és a hozzá szükséges eszközeinek beszerzésére 
maximum 13 millió forintos támogatási összegre. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat előkészítéséhez 
szükséges maximum bruttó 3.000.000.- forintot Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati 
rendeletének 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai táblázat 
1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1) pontban megjelölt pályázat előkészítéséhez (pályázati 
dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti térdokumentáció elkészítése, tervezés) 
kérjen be 3 árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződéseket. 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a 
pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok 
előkészítésére és aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. július 29. 

 
A pályázat benyújtása határidőben megtörtént, majd 2019. őszén a pályázat támogatásban 
részesült, megvalósítása 2020. nyarán várható. (Ügyintéző: Horváth Sándor 
ügyiratszám:LMKOHFL/715-1/2019.) 
 
30/2019. (VII.29.) ÖH. 
Pályázat előkészítése és benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények 
Kollégiuma 204105/312 altéma kódszámú „Települési könyvtárak szakmai 
eszközfejlesztés, korszerűsítése” felhívására 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg 
az iskola épületében működő nyilvános könyvtárat az optimálisabb működési 
feltételek biztosítása érdekében áthelyezi a Faluház épületébe és ezzel együtt 
pályázatot nyújt be az önkormányzat által fenntartott könyvtár nyilvános 
szolgáltatási tereiben elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések beszerzésére a 
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumához maximum bruttó 
3.500.000 forint támogatási összegre. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához 
szükséges bruttó 10.000.- forint nevezési díjat Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) 
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önkormányzati rendelete 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi 
kiadásai táblázat 1.3. Dologi Kiadások sora terhére biztosítja. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat 
megvalósításához szükséges 10 %-os önerőt, maximum bruttó 388.888.- forintot 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi 
költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 
Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános 
tartalék sora terhére biztosítja. 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” elnevezésű 
pályázat keretében beszerzett bútorokat, kiegészítő berendezéseket a község 
könyvtárában helyezi el, azokat leltárba veszi. 

5) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” elnevezésű 
pályázathoz a szükséges épület-felújítást, könyvtári nyilvános szolgáltató tér 
bővítését 2019-ben elvégzi. A könyvtár nyilvános szolgálati területét 54 m2-rel 
megnöveli. 

6) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat 
benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat 
megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő 
dokumentumok előkészítésére és aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. július 29. 

 
A pályázat benyújtása határidőben megtörtént. A pályázat támogatásban részesült, melyről a 
támogatói okirat aláírása 2019. decemberben megtörtént. A bútorok beszerzése 2020. nyarán 
valósul meg. (Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOHFL/710-3/2019.) 
 
31/2019. (VII.29.) ÖH. 
A Faluház épületében a könyvtár helyiség 
kialakításához kapcsolódó döntések 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Magyar Posta Zrt-vel folytasson tárgyalásokat a Faluház 
épületében a postai szolgáltatás másik helyiségben történő biztosítása érdekében. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Magyar Posta Zrt-vel történő egyeztetéseknek megfelelően az 
új postai helyiség szükséges átalakításához kérjen be árajánlatokat és a legkedvezőbb 
ajánlattevőkkel kösse meg a kivitelezési szerződéseket.  

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a könyvtár kialakításához a szükséges átalakítások tervezésére 
kérjen be árajánlatokat, majd a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést 
és az elkészült dokumentációt terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. július 29. 
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A Magyar Posta Zrt-vel a tárgyalások megtörténtek és jelenleg is folyamatban vannak.  A 
egyeztetések alapján a a szükséges árajánlatok bekérése is folyamatos és a kivitelezésre 2020. 
nyarán kerül sor. A könyvtár kialakításához kapcsolódó tervdokumentáció elkészült, annak 
megvalósítására a Magyar Falu Program keretében 2020. májusában pályázat kerül 
benyújtásra. (Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám:LMKOHFL/710-3/2019.) 
 
2019. augusztus 27. testületi ülés 
 
 
34/2019. (VIII.27.) ÖH. 
A 2020-2034. évi időszakra vonatkozó  
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. 
mellékletét képező 2020-2034. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet. 
 
Határidő: 2019. augusztus 27. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról szóló határozat kivonat megküldése a Bácsvíz Zrt . 
felé megtörtént. (Ügyintéző: Dodonka Csaba, ügyiratszám: LMKOHFL/42-13/2019.) 
 
2019. szeptember 27. testületi ülés 
 
36/2019. (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 2020. 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 2020. 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 2020. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
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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 
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 2019. október 2. napjáig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére. 
Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 27., a nyilatkozat megküldésére: 2019. október 2.  

 
A csatlakozási nyilatkozat megküldése határidőben megtörtént. A Képviselő-testület döntésének 
megfelelően a pályázati kiírás a Felsőlajosi Kirendeltség hirdetőtábláján, valamint az 
önkormányzat hivatalos honlapján határidőben kifüggesztésre került.  
A pályázat elektronikus rendszerben történő rögzítésének és papíralapú benyújtásának 
határideje 2019. november 5. napja volt. A határidőn belül 2 db „A” típusú pályázat érkezett 
az Eper-Bursa rendszeren keresztül, illetve papíralapon a Hivatalhoz, melyről a Képviselő-
testület 2019. november 21-i ülésén döntött, majd az ülést követően a pályázók tájékoztatása 
megtörtént.  (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: LMKOHFL/882-7/2019.) 
 
37/2019. (IX.27) 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 2019. évi munkarendjében 2019. december 23. hétfő, 
december 30-31. (hétfő-kedd) és 2020. január 2-3. (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: 2019. szeptember 27. 
 
Az igazgatási szünetről a társszervek 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/11514-2/2019.) 
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38/2019. (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 teljes körű 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 minimum 4 éves maximum 10 éves végzésének lehetőségével az alábbi 
engedéllyel rendelkező vállalkozásokat keresi meg azzal, hogy az ajánlattételi határidő: 
2019. október 10. 8:00 óra. 

 Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 
 KUSZAKA 2004 Bt. 
 Somogyi István vállalkozó Izsák 
 Szabolcska Ferenc vállalkozó Kunszentmiklós 
 TI-TÓ Kft.  

 
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 
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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 

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 
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polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak szerinti ajánlatokat bekérje és azokat 
a Képviselő-testület elé terjessze.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2019. szeptember 27. 

 
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. TI-TÓ Kft  

 
Az ajánlattételi határidő 2019. október 10. 8:00 óra volt. 
Az ajánlattételi határidőn belül nem érkezett ajánlat a közszolgáltatás végzésére.  
A kialakult helyzetet minden szempontból megvizsgálva és mérlegelve – a 2019. 09. 27-i ülésre 
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 58/2019. (XI.21.) önkormányzati 
határozatában tudomásul vette, hogy az 55/2019. (X.18.) önkormányzati határozatban foglalt 
ajánlattételi határidőig (2019. november 11-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  35300/5287-18/2019. 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 2020. január 09-én aláírásra került.  
 (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: LMKOHFL/20-17/2019.) 
 
39/2019. (IX.27) ÖH. 
Pályázat benyújtásának jóváhagyása a 
Magyar Falu Program MFP-OUF/2019 
kódszámú, Óvoda udvar című alprogramra 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a pályázat 
benyújtását a Magyar Falu Program MFP-OUF/2019 kódszámú, Óvoda udvar című 



18 
 

alprogramjára a 6055 Felsőlajos, Óvoda utca 2. (266 hrsz) szám alatti óvoda udvarára 
új eszközök beszerzésére vonatkozóan. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, sikeres pályázat esetén a 
Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a pályázat megvalósításával 
kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. szeptember 27. 

 
A pályázat benyújtása megtörtént, 2019. őszén a pályázat támogatásban részesült. A pályázat 
megvalósítása 2020. nyarán megtörténik.(Ügyintéző: Horváth Sándor 
ügyiratszám:LMKOHFL/878-3/2019.) 
 
 
2019. október 18. alakuló testületi ülés 
 
53/2019. (X.18) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 
 

Határozat 
 

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

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott 
módosításnak megfelelően az egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére 
és aláírására.   
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. október 18. 

 
A módosító társulási megállapodás aláírása 2019. október 25-én megtörtént, a megállapodás 
megküldése a társszervek részére szintén megtörtént, valamint a honlapra felhelyezésre került 
mind a módosító, mind az egységes szerkezetű megállapodás.  .(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák 
Renáta ügyiratszám:LMKOH/323-28/2019.) 
 
55/2019. (X.18) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos pályázat ismételt kiírása 

Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 
38/2019. (IX.27.) önkormányzati határozatban foglalt ajánlattételi határidőig (2019. 
október 10-ig) nem érkezett be ajánlat a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére. 
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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 teljes körű 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 minimum 4 éves maximum 10 éves végzésének lehetőségével az alábbi 
vállalkozásokat keresi meg azzal, hogy az ajánlattételi határidő : 2019. november 11. 
8:00 óra 
 
 Somogyi István vállalkozó (Izsák) 
 Szabolcska Ferenc vállalkozó (Kunszentmiklós) 
 TI-TÓ Kft. (Solt) 
 

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-
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 
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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 

1. A begyűjtési-
elszállítási 
határidő 

Érték (óra)    

 Pont    

 súlyozott pont/30/    

2. késedelmi 
kötbér 

Érték (Ft/nap)    

 pont    

 súlyozott pont/10/   
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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 2019. novemberi ülése elé terjessze.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2019. október 18. 

 
A 38/2019. (IX.27.) határozatnál megtalálható a végrehajtás érdekében megtett teljes 
intézkedés sorozat. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: LMKOHFL/20-
27/2019.) 
 
 
56/2019. (X.31) 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, 
illetve halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma 4 
fő. 

3. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
fentiekről a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalát 
tájékoztassa.  
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  Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. október 31. 

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának tájékoztatása a 
határozat kivonat megküldésével megtörtént. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, ügyiratszám: 
LMKOH/68-7/2019.) 
 
 
 
58/2019. (XI.21) 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 55/2019. (X.18.) önkormányzati határozatban foglalt ajánlattételi határidőig 
(2019. november 11-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: 2019. november 21. 

 
A 38/2019. (IX.27.) határozatnál megtalálható a végrehajtás érdekében megtett teljes 
intézkedés sorozat. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, ügyiratszám: LMKOHFL/20-
35/2019.) 
 
59/2019. (XI.21) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal  
további működtetéséről  
 

Határozat 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hivatali 
feladatokat a továbbiakban is Lajosmizse Várossal kívánja ellátni, a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalt fenn kívánja tartani, e feladatok ellátására nem kíván más 
településhez csatlakozni.   
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2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a döntésről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-
testületét tájékoztassa.   
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. november 21. 

 
Felsőlajos Község Polgármestere a határozatról személyesen tájékoztatta Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testületét a 2019. november 21-i lajosmizsei ülésen. (Ügyintéző: 
Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám:LMKOH/688-3/2019.) 
 
60/2019. (XI.21) ÖH. 
A „Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról” szóló  
megállapodás módosítása 

Határozat 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja - az előterjesztés 
melléklete szerinti - közös önkormányzati hivatalról szóló –egységes szerkezetű 
módosított –megállapodást.  

2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a megállapodást aláírja. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. november 21. 

 
A megállapodás aláírása megtörtént, de hatályba nem lépett, mert 2019. decemberben a 
Képviselő-testületek a megállapodás ismételt módosításáról döntöttek, mellyel egy időben arról 
is határoztak, hogy a 2019. november 21-én elfogadott megállapodás nem lép hatályba. 
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám: LMKOH/688-3/2019.) 
 
65/2019. (XII.09.) Normatív határozat. 
Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban fogadja el a 
Képviselő-testület 2020. évi munkatervét: 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének  
2020. évi munkaterve  

 

A Képviselő-testületi ülések helye: Felsőlajos Község Faluháza 
 
A munkaterv az érintettek részére megküldésre került.  (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, 
ügyiratszám: LMKOHFL/1033-2/2019.) 
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67/2019. (XII.09.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
előzetes véleményezése   

Határozat 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés mellékletét 
képező 2020.01.01. napján hatályba lépő - Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát előzetesen véleményezte, azzal egyetért és 
elfogadásra javasolja.   

2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
a döntésről a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületét tájékoztassa.   
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. december 9. 

 
A határozatról Felsőlajos polgármestere lajosmizse polgármesterét szóban tájékoztatta. 
(Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám:LMKOH/688-7/2019.) 
 
68/2019. (XII.09.) ÖH. 
A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel 
kötött visszatérítendő támogatásról szóló megállapodás módosítása 

 
 Határozat 

 
1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület tagja kíván maradni a 2021-
2027-es Európai Uniós ciklus időszakára is.  

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a LEADER 
HACS jogcím birtokos Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére 
nyújtott - 2012. augusztus 10. napján kötött Támogatási Megállapodás alapján, annak 
működési kiadásainak előfinanszírozása céljából lakosságarányosan 180,- Ft/fő összegű 
- visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejét 2024. december 31. napjáig 
meghosszabbítja. 

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Támogatási Megállapodás módosításának elkészítésére és aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019.december 9. 

 
A társulási megállapodás módosításának aláírása megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné Őze 
Angéla ügyiratszám:LMKOHFL/1079-2/2019.) 
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69/2019. (XII.09.) ÖH. 
A „Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról” szóló megállapodás 
módosítása 
 

Határozat 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja - az 
előterjesztés melléklete szerinti - közös önkormányzati hivatalról szóló – egységes 
szerkezetű módosított – megállapodást.  

2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a megállapodást aláírja. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. december 9. 

 
A megállapodás aláírása 2019. december 13-án megtörtént és 2020. január 1-jén hatályba 
lépett. (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák Renáta ügyiratszám:LMKOH/688-3/2019.) 
 
 
Lajosmizse, 2020. április 28. 
 
 
        dr. Balogh László 
                 jegyző 
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Polgármesteri döntéshozatal: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 
a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-étől.  
 
Ezzel a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapított meg az Országgyűlés – 
a 2020. március 31-étől hatályos – a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. 
törvénnyel. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

 
………./2020. (…….) Polgármesteri Határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényre Felsőlajos Község 
Polgármestereként –a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben- „A 2019. 
január 01-től 2019. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott 
és 2019. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadása ” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

 

H A T Á R O Z A T 

 
A jegyző beszámolóját – a 2019. január 01-től 2019. december 31-ig tartó időszakban a 
Képviselő-testület által meghozott és 2019. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról – elfogadom. 
 
Felsőlajos, 2020. május 22. 8.00 óra 
 

Juhász Gyula 
 polgármester 

 
 
         


