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ELŐTERJESZTÉS 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. február  18-i ülésére 
 

Tárgy:  Beszámoló a 2014. január 01-től 2014. december 31-ig tartó időszakban a 
Képviselő-testület által meghozott és 2014. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról 
Ikt. sz.:. LMKOHFL/64/1/2015.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 26. § (5) 
bekezdése értelmében „A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testületnek a 
jegyző évente egy alkalommal beszámol.” 
 
Az SZMSZ 13. § (2)-(3) bekezdése értelmében: 
„(2) A jelentés vagy beszámoló önkormányzati hatáskör gyakorlásáról, a Képviselő-testület 
valamely határozatának, rendeletének végrehajtásáról, az interpellációk kivizsgálásáról, 
valamely megtett intézkedésről, a Képviselő-testület vagy valamely szerv tevékenységéről 
tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
(3) A jelentés vagy beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület egyszerű többséggel 
határozatot hoz.” 
 
A beszámoló elkészítése során figyelembe vettem a megjelölt időszakra vonatkozó azon 
önkormányzati határozatokat, melyek lejárt határidejű döntéseknek minősülnek.  
 
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testület tagjait: 

 
2014. január  
 
1/2014. (I. 30.) ÖH 
Vízi közmű vagyon 2014. évi vagyonkezelési díjának megállapítása,  
vagyonkezelési szerződés módosítása 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  a 2013. január 1. 
napjával az önkormányzati tulajdonba átháramlott vízi közművekre vonatkozóan a Bácsvíz Zrt.-
vel határozatlan időtartamra megkötött vagyonkezelési szerződés 2. mellékletében a 
vagyonkezelési díjat 2014. évre vonatkozóan ivóvíz-szolgáltatás körében 5,64 Ft/m3 + áfa 
összegben határozza meg, egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy a vagyonkezelési 
szerződés módosítását készítse el és írja alá.  
 
A vagyonkezelési szerződés módosítása elkészült és az aláírás 2014. január 31-én megtörtént a 
Bácsvíz Zrt.-vel. 
 
2/2014. (I. 30.) ÖH 
Ladánybene – Felsőlajos Szennyvíztársulás társulási megállapodásának módosítása 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Ladánybene – 
Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásának 
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előterjesztés melléklete szerinti tartalommal történő módosítását, egyúttal felhatalmazta a 
polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 
 
A módosított társulási megállapodás aláírására 2014. január 30-án sor került. 

 
2014. február  
 
4/2014. (II. 14.) ÖH 
Tagsági viszony fenntartása a Homokhátság 
Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületben 

 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületnél fennálló tagsági viszonyát a 
továbbiakban is fenntartja. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a 
tagsági viszony fenntartásával kapcsolatos, az előterjesztés 2. melléklete szerinti 
csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint az ezzel kapcsolatos tárgyalások és 
intézkedések megtételére. 

 
A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületben való tagsági viszony fenntartására 
vonatkozó csatlakozási nyilatkozat 2014. február 14. napján aláírásra került. 

 

5/2014. (II. 27.) ÖH 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratának módosítása 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal – a határozat 1. mellékletét képező – Alapító Okirat módosító okiratát, valamint az 
egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – Alapító Okiratát jóváhagyta, 
egyúttal felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.  
 
Az alapító okirat aláírása megtörtént 2014. február 28. napján és az alapító okirattal 
kapcsolatos változás bejelentés megküldésre került a Magyar Államkincstár felé. 

 
 

6/2014. (II. 27.) ÖH 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület Alapszabályának elfogadása 
 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület alapszabályát a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadta. 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület részére a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapszabály elfogadásáról szóló döntés megküldésre került 2014. március 3-án. 
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2014. március  
 
8/2014. (III. 21.) ÖH 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és  
Működési Szabályzatának módosítása  
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal  Szervezeti és Működési Szabályzatának – előterjesztés melléklete, valamint Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2014. (III.20.) határozatában foglaltak szerinti 
- módosítását véleményezte, azzal egyetértett. 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának aláírása 
2014. március 21. napján megtörtént. 

11/2014. (III. 21.) ÖH 
Tájékoztatás elfogadása 
 
 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Felsőlajos Község 
Polgármesterének tájékoztatását és egyetértett az adósságkonszolidációban részt nem vett 
települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendeletben 
rögzített támogatási igény benyújtásával a Faluház kazáncseréjére és az óvoda épületének 
szigetelésére, nyílászáróinak cseréjére. 
 
A Faluház kazáncseréje és az óvoda épületének szigetelése, nyílászáróinak cseréje 2014. június-
szeptember hónapban megvalósult és átadásra került . A  pályázati elszámolás folyamatban van,  
2016. január 31-ig kell elkészíteni, de várhatóan 2015. március hónapban elkészülünk vele. 
(Bővebb tájékoztatás a 18/2014. (IV. 28.) határozathoz kapcsolódóan olvasható.) 
 
13/2014. (III. 21.) ÖH 
052/37 hrsz-ú út szélesítése 
 
1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a 052/37 hrsz-ú önkormányzati út összesen 8 m-esre kiszélesítésének érdekében  
- a szükséges földmérési munkarészeket rendelje meg, 
- az értékbecslés alapján tegyen vételi ajánlatot az érintett területrészre, esetlegesen a Felsőlajosi 
053 hrsz-ú út cserekénti beszámításával, 
- amennyiben a vételi ajánlatot az érintettek nem fogadják el, kérelmezze a kisajátítási eljárás 
megindítását. 
 
2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 1. pont 
szerinti területszerzés a 052/38 hrsz-ú ingatlan irányába, terhére történjen az előterjesztés 1. 
mellékletét képező vázrajznak megfelelően. 
 
A szükséges földmérési munkarészek elkészültek, az értékbecslés alapján a vételi ajánlat 
megküldésre került, melyet nem fogadtak el. 
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14/2014. (III. 21.) ÖH 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratának módosítása 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal – a határozat 1. mellékletét képező – Alapító Okirat módosító okiratát, valamint az 
egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – Alapító Okiratát jóváhagyta.  
 
Az Alapító Okirat módosító okiratának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratnak az aláírása 2014. március 21-én megtörtént, majd ezt követően a változás bejelentést 
megtettük a Magyar Államkincstár felé. 
 
2014. április 

 
15/2014. (IV. 22.) ÖH 
Térfigyelő rendszer kialakítása Felsőlajoson 
pályázat benyújtása 
 
  
1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot 
nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 
28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján igényelhető támogatás elnyerésére Felsőlajos község 
térfigyelő rendszerének kialakítására. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert 
a 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet mellékletében foglalt pályázati adatlap aláírására, benyújtására, 
elektronikus rögzítésére, a pályázathoz szükséges dokumentumok beszerzésére. 

A pályázat benyújtása megtörtént, a pályázatot elutasították. 
 
16/2014. (IV. 28.) ÖH 
2013. évi pénzmaradvány jóváhagyása 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi pénzmaradványt 
elfogadta és  felkérte a jegyzőt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó előterjesztést a 
következő rendelet-módosításra készítse elő. 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május  29-i ülésén fogadta el 
9/2014. (V.30.) önkormányzati rendeletét, melybe beépítésre került a pénzmaradvány összege is. 
 
 
17/2014. (IV. 28.) ÖH 
Gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári 
napközbeni ellátásának megszervezése érdekében felhatalmazta a polgármestert, hogy  

a) az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátását előre láthatólag a 2014. június 23. 
napjától 2014. augusztus 15. napjáig terjedő időszakra a Közös Önkormányzati Hivatal 
bevonásával szervezze meg,  
b) a feladat megszervezése keretében folytassa le az egyeztetéseket a nyári napközbeni 
ellátás helyszínének meghatározása érdekében és amennyiben szükséges a helyszín 
biztosításához a megállapodást kösse meg, 
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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 kötelező feladatellátás érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtegyen, a 
szükséges megállapodásokat megkösse a 3. pontban foglalt feltételek figyelembe 
vételével.  
 

Az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése a Közös Önkormányzati 
Hivatal bevonásával megtörtént, a felügyeletet vállalókkal a megbízási szerződéseket a 
polgármester megkötötte, a szülők részére a tájékoztató levél kiküldésre került, a feladat 
rendben lezajlott.  
 
18/2014. (IV. 28.) ÖH 
Fejlesztési támogatás felhasználására       
irányvonalak meghatározása 
 
  
1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 

hogy a Felsőlajos, Iskola utca 12. sz. alatti FALUHÁZ kazánjának cseréjére, valamint a 
kazáncserével közvetlenül érintett gépészeti elemek cseréjére kérjen be minimum 3 
árajánlatot, a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi 
Tagintézménye épületének energetikai korszerűsítésére (nyílászáró csere és 
homlokzatszigetelés) kérjen be minimum 3 árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlattevővel 
kösse meg a szerződést. 

 
A FALUHÁZ kazánjának cseréjére, valamint a kazáncserével közvetlenül érintett gépészeti 
elemek cseréjére az ajánlatok bekérése megtörtént, a szerződés aláírása a munka kivitelezése 
érdekében Makai János egyéni vállalkozóval 2014. szeptember 9-én megtörtént.  A FALUHÁZ 
kazánjának cseréjéhez kapcsolódó fűtés vezérlés szerelésére a Bodvill Kft –vel kötött szerződést 
a polgármester 2014. augusztus 15-én. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézménye 
épületének energetikai korszerűsítése kapcsán a nyílászárók cseréjének kivitelezése érdekében 
Józsa Zsolt egyéni vállalkozóval 2014. július 8-án megtörtént a szerződéskötés, míg a 
homlokzatszigetelés kivitelezése érdekében a Gray House Kft-vel történt szerződéskötés 2014. 
augusztus 6-án. 

 
20/2014. (IV. 28.) ÖH 
Felsőlajos Község Önkormányzata tulajdonában lévő 11 helyrajzi számú ingatlan  
DNY-i szárnyának (Posta helyisége) 2014. évre megállapított bérleti díjának felülvizsgálata 
 

        
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 11 helyrajzi 
számú  ingatlan DNY-i szárnya bérleti szerződésének díjait (Posta helyisége) 2014. március 25-
től újraszabályozta és felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés-tervezetnek az 
előterjesztésben javasoltak szerinti egyeztetésére a Magyar Posta Zrt.-vel, valamint 
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felhatalmazta a polgármestert hogy az egyeztetett bérleti szerződést a határozatban megállapított 
díjak szerint megkösse és aláírja.  

 
A Magyar Posta Zrt-vel a bérleti szerződést az Önkormányzat 2014. augusztus 5. napján 
megkötötte. A tárgyi bérleti szerződés alapján a tárgyévi bérlet díjának felülvizsgálatára 2015. 
március 1. napjától kerülhet sor.   
 
 
21/2014. (IV. 28.) ÖH 
Felsőlajos Község Önkormányzata tulajdonában lévő 11 helyrajzi számú ingatlan  
DK-i szárnyának (Takarékszövetkezet helyisége) 2014. évre megállapított bérleti díjának 
felülvizsgálata 

               
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 11 helyrajzi 
számú   ingatlan DK-i szárnya bérleti szerződésének díjait (Takarékszövetkezet helyisége) 
meghatározta és felhatalmazta a polgármestert a bérleti  szerződésnek a határozatban 
megállapított díj szerinti megkötésére és aláírására.  

 
A határozat alapján 2014. július 15. napján sor került az Örkényi Takarékszövetkezettel 2014. 
december 31. napjáig szóló bérleti szerződés megkötésére.  
 
2014. május 
 
22/2014. (V. 29.) ÖH 
Előzetes nyilatkozattétel a Filantrop  
Nonprofit Kft-ben lévő vagyonrészről 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata előzetes nyilatkozatot tett arról, hogy konkrét vételi ajánlat 
tartalmának ismeretében a többi tulajdonostárs erre irányuló egyhangú döntése esetén kerüljön 
átruházásra Felsőlajos Község Önkormányzatának a FILANTROP Nonprofit Kft-ben fennálló 
törzsbetéte.  
 
Az Önkormányzat döntése 2014. június 6-án megküldésre került a FILANTROP Nonprofit Kft. 
részére. 
Az értékesítés meghiúsult, tekintettel arra, hogy volt olyan tulajdonostárs, aki nem kívánta 
értékesíteni a saját vagyonrészét. 
 
23/2014. (V. 29.) ÖH 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának átfogó értékelése 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú 
melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő, és az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az előterjesztés mellékletét képező - átfogó 
értékelést elfogadta. 

Az értékelést megküldtük a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
részére.  
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2014. június 
 
25/2014. (VI. 26.) ÖH 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület Alapszabályának elfogadása 
 
 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület alapszabályát elfogadta. 
 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület részére az alapszabály elfogadásáról szóló döntés 
megküldésre került. 
 
26/2014. (VI. 26.) ÖH 
A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel 
kötött visszatérítendő támogatásról szóló megállapodás módosítása 
 
  
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 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 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja. Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a Támogatási 
Megállapodás módosításának elkészítésére és aláírására. 
 
A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére nyújtott visszatérítendő 
támogatás visszafizetési határidejének módosításával kapcsolatos támogatási megállapodás 
2014. június 30. napján megkötésre került. 
 
 
2014. augusztus 
 
 
28/2014. (VIII. 14.) ÖH 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésére irányuló megállapodás megkötése a Bácsvíz Zrt-vel 
 
 
1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megállapodik a 
Bácsvíz Zrt-vel - az előterjesztés melléklete szerint - arról, hogy a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/B. § (3)–(7) bekezdése, valamint a 87/A. § (2) bekezdése 
alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé teljesítendő adatszolgáltatási 
kötelezettségnek a Bácsvíz Zrt., mint víziközmű-szolgáltató tesz eleget. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta Juhász Gyula 
polgármestert a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/B. § (3)–(7) 
bekezdésében, valamint a 87/A. § (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésére irányuló megállapodás aláírására.   

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő adatszolgáltatásra vonatkozó 
megállapodás Bácsvíz-Zrt.  részéről 2014. augusztus 26. napján, és az Önkormányzat részéről 
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2014. augusztus 18. napján került sor. A tárgyi megállapodás alapján a Bácsvíz Zrt., mint 
víziközmű-szolgáltató tesz eleget a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
61/B. § (3)–(7) bekezdése, valamint a 87/A. § (2) bekezdése alapján a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal felé teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségnek.  
 
 
29/2014. (VIII. 14.) ÖH 
Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati  
Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
A beszámoló elfogadásáról szóló határozatot megküldtük a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság részére 2014. augusztus 18-án. 
 
2014. szeptember 
 
 
31/2014. (IX. 25.) ÖH 
Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági  
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete Felsőlajos község közrend- és 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadta. 

A beszámoló elfogadásáról szóló határozatot megküldtük a Lajosmizsei Rendőrőrs és a Bács-
Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2014. október 1-én. 

 
32/2014. (IX. 25.) ÖH 
Vélemény kapitányságvezető kinevezésével kapcsolatosan  
 

Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatta Kerti István r. alezredes, 
rendőrségi tanácsos kinevezését a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Kecskeméti 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába.  
A határozatot megküldtük a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2014. október 
1-én. 
 
33/2014. (IX. 25.) ÖH 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása  
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának előterjesztés melléklete szerinti módosítását 
véleményezte és az elhangzott javítással együtt azzal egyetértett. 
 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának aláírása 
2014. szeptember 25-én megtörtént. 
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34/2014. (IX. 25.) ÖH 
Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos  
Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokság 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság  2013. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozat  megküldése 2014. szeptember 26-án megtörtént a Kecskeméti 
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság  részére. 
 
35/2014. (IX. 25.) ÖH 
Izsák-Kom Térségi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. első fél év eredményéről készített 
beszámolójának elfogadása 
 
   
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Izsák-Kom Térségi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. első fél év eredményéről készített beszámolóját.  
 
A beszámoló elfogadásáról szóló határozat  megküldése 2014. szeptember26-án megtörtént az 
Izsák-Kom Térségi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére. 
 
2014. október 
 
36/2014. (X. 06.) ÖH 
Támogatási igény benyújtása szociális célú 
 tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy benyújtja igényét a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján a szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra, egyúttal felhatalmazta a polgármestert az igénybejelentéssel 
kapcsolatos valamennyi teendő ellátására és a szükséges szerződések megkötésére.  
 
A polgármestert az igénybejelentésnek eleget tett, a szociális célú tűzifa vásárláshoz 39 erdei m3 
kemény lombos tűzifa vásárlásra nyert vissza nem térítendő támogatást az önkormányzat, 
melynek összege: 693.420.- Ft. A szállítási szerződés a KEFAG Zrt- vel megkötésre került. A fa 
kiszállítása érdekében a szállító céggel a vállalkozási szerződés megkötés, valamint a fa 
kiszállítása is  megtörtént. A családokhoz történő kiszállítás 2015. február 15-ig meg fog 
történni, valamint a jogszabályban foglaltaknak megfelelően  a Magyar Államkincstár felé 
határidőben megtörténik az elszámolás. 
 
2014. november 
 
48/2014. (XI. 20.) ÖH 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés mellékletét képező - 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadta, 
egyúttal felhatalmazta a polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az 
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elfogadott módosításnak megfelelően az egységes szerkezetű társulási megállapodás 
elkészítésére és aláírására.   
 
A módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott módosításnak 
megfelelően az egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére és aláírására 2014. 
november 21-én sor került, majd ugyanezen a napon a változás bejelentés megküldése 
megtörtént a Magyar Államkincstár felé. 
 
 
49/2014. (XI. 20.) ÖH 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal  
további működtetéséről  
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 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.  Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a döntésről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületét 
tájékoztassa.   
 
A polgármester Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntéséről 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületét a 2014. november 20-i ülésen 
tájékoztatta. 
 
50/2014. (XI. 20.) ÖH 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  
igazgatási szünet elrendelése 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi munkarendjében 2014. december 29-31. (hétfő - kedd - szerda) napokra, azaz 3 
munkanapra igazgatási szünetet rendeljen el. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkérte a polgármestert, hogy a határozat 1) pontjában foglalt döntésről Lajosmizse 
Város polgármesterét tájékoztassa. 
 
A polgármester Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntéséről 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületét a 2014. november 20-i ülésen 
tájékoztatta. 

 
                     
2014. december 
 
55/2014. (XII. 09.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete között önkormányzati hivatali feladatok ellátására 
létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosítása 
 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete között önkormányzati hivatali feladatok ellátására létrejött Közös Önkormányzati 
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Hivatalról szóló megállapodást az előterjesztés 2. melléklete szerint a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva elfogadta, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a módosított egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 
 
A módosított egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírása 2014. december 13-án 
megtörtént. 
 
56/2014. (XII. 09.) ÖH 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása   

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az előterjesztés 3. mellékletét 
képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát előzetesen véleményezte, azzal egyetértett. 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntéséről Lajosmizse polgármestere 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületét a 2014. december 12-i ülésen 
tájékoztatta, ahol megtörtént az SZMSZ elfogadása. Az SZMSZ aláírására 2014. december 13-
án került sor. 
 
57/2014. (XII. 09.) ÖH 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
Felsőlajosi tagintézménye felvételi körzethatárának 
meghatározására vonatkozó vélemény 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal részére javasolta, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola Felsőlajosi tagintézménye (6055 Iskola utca 14-16.) beiskolázási körzete Felsőlajos 
közigazgatási területe legyen, ahol a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma  0 fő. 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a polgármestert, hogy 
fentiekről a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.  
  
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál Váradi Zoltán úr részére a tájékoztatás 2014. 
december 12- megtörtént. 
 
 
61/2014. (XII. 09.) ÖH 
Felsőlajos Község Önkormányzata tulajdonában lévő felsőlajosi 11 helyrajzi számú 
ingatlan DK-i szárnyára vonatkozó (Takarékszövetkezet helyisége) bérleti szerződés 
felülvizsgálata              

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Örkényi 
Takarékszövetkezettel a felsőlajosi 11 helyrajzi számú ingatlan DK-i szárnyára vonatkozó 
(Takarékszövetkezet helyisége) bérleti szerződést változatlan tartalommal 2019. december 31. 
napjáig meghosszabbítja azzal, hogy - a 2014. évre megállapított bérleti díj fenntartása mellett - 
a Faluház DNY-i szárnyának (Posta helyisége), és DK-i szárnyának (Takarékszövetkezet 
helyisége) 2015. évi bérleti díja 2015. április 30. napjáig kerüljön felülvizsgálatra. 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a 
bérleti szerződés módosításának elkészítésére és megkötésére.   
 
A szerződéskötés folyamatban van. 
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62/2014. (XII. 09.) ÖH 
Felsőlajos Község Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság között 
kötött támogatási szerződés módosítása  

 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött támogatási szerződésben szereplő 2014. december 15-i 
felhasználási határidő akként kerüljön módosításra, hogy támogatott szervezet a 2014. évi 
támogatás összegét 2014. december 31. napig használhassa fel. Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta Juhász Gyula polgármestert a Bács-
Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött támogatási szerződés módosításának 
elkészítésére és megkötésére.  

 
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött támogatási szerződés módosítása 2014. 
december 12. napján megtörtént. A támogatott szervezet a támogatással elszámolt. 
 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

……./2015.  (…….) ÖH  
A 2014. január 01-től 2014. december 31-ig 
tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott 
és 2014. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak  
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beszámolóját – a 
2014. január 01-től 2014. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 
meghozott és 2014. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról – 
elfogadja. 
Határidő: 2015. február 18. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
Lajosmizse, 2015. január  27. 
 
 
 
        dr. Balogh László sk.  
         jegyző 


