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JELENTÉS 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. február 6-i ülésére 

 
Tárgy: A 2011. január 01-tıl 2011. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által 

meghozott és 2011. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtása 
 
Ikt. sz.: II/21/1/2012.  
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
  
Felsılajos Község Önkormányzatának a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV. 12.) rendelete 26. § (5) bekezdése értelmében, fenti 
tárgykörben jelentést kell készíteni. A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról a jegyzı 
évente egy alkalommal köteles beszámolni a testületnek. 
A jelentés elkészítése során figyelembe vettem a megjelölt idıszakban meghozott és lejárt 
határidejő határozatok kivonatait, továbbá az elızı jelentésekben megtalálható olyan 
határozatokat, melyeknél az adott határidı mellett a fenti tárgyban megjelölt idıszak valamely 
idıpontja is megjelent határidıként. 
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselı-testület tagjait: 
 
2008. november 
 
53/2008.(XI.26.)ÖH 
Pályázat benyújtása játszótér felújítására  
az UMVP „Falumegújítás és –fejlesztés”  
keretébıl 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy 
pályázatot nyújt be az ÚMVP „Falumegújítás és –fejlesztés” c. pályázati kiírására és egyúttal 
felhatalmazta a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.  
 
A benyújtott pályázat 2011. évben nyert 3.204.002 Forint összegben játszótéri eszközök 
beszerzésére és építésére. A kivitelezés 2011. decemberében megkezdıdött, a beruházás 
várható befejezése: 2012. március 10. 
 
2010. december 
 
54/2010.(XII.13.) ÖH 
Felsılajos Község Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
2011. évi költségvetési koncepciója 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetési koncepciót 
elfogadta és meghatározta a tervezıi munka további feladatait.  
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. február 18-án tartott 
testületi ülésén elfogadta a 2011. évi költségvetésrıl szóló rendelet tervezetet.  
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2011.február 
 
3/2011. (II.l7.) ÖH 
Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás  
módosítása 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a határozatában elfogadta az 
elıterjesztés mellékletét képezı Belsı Ellenırzési Társulás módosított Társulási megállapodását 
egységes szerkezetbe foglalva. Egyúttal felhatalmazta a polgármestert a megállapodás 
aláírására.   
 

A módosított Társulási megállapodás aláírásra került. 

 
4/2011. (II.l7.) ÖH 
Közösségi ellátások biztosítása 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalta a közösségi ellátások 
(szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása és 
szenvedélybetegek alacsonyküszöbő közösségi ellátása) biztosítását 2011. évre. 

A Képviselı-testület a határozatban foglalt feladat ellátására feladat-ellátási szerzıdést kötött a 
Fıplébániai Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal, melynek aláírásra 
felhatalmazta a polgármestert. 

Az aláírt feladat-ellátási szerzıdés alapján a lakosságarányos települési hozzájárulás 
összege (22.446.-Ft) 2011. június 9-én megfizetésre került.  

 

6/2011. (II.l7.) ÖH    
A felsılajosi templom telkének rendezése cserével 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetértett az elıterjesztésben 
szereplı, az abban körülírt telekalakítással, és felhatalmazza a polgármestert az azzal 
kapcsolatos megállapodás és telekalakítási változási vázrajz aláírására. 

A telekalakítás 2011. április 26. napján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Földhivatalánál bejegyzésre került. 

 

2011. március 

 

7/2011. (III. 28.) ÖH 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának módosítása 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában elfogadta az 
elıterjesztés mellékletét képezı Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodását egységes szerkezetbe foglalva. 
Egyúttal felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.   
 
A módosított társulási megállapodás aláírása megtörtént.  
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2011. április 

 

10/2011. (IV.11.) ÖH 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
által kiírt rendezvények támogatására 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a határozatában arról döntött, hogy 
pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz a IX. Felsılajosi Falunap 
rendezvény támogatására. 
A Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentációk aláírására, illetve nyertes pályázat esetén a Támogatási szerzıdés 
elıkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésére, a Szerzıdés aláírására, és a projekt 
megvalósítása, elszámolása során felmerülı dokumentumok aláírására. 
 
A IX. Felsılajosi Falunap rendezvénysorozat megszervezéséhez szükséges saját forrás összege 
az önkormányzati igazgatás dologi kiadásai között szerepelt. 
 
A pályázat benyújtásra került, és a pályázatot Felsılajos Község Önkormányzata 
megnyerte 50.000 Ft összeggel. A pályázaton nyert összeg elszámolása megtörtént. 
 
11/2011. (IV.11.) ÖH 
Pályázat benyújtása rövid idıtartamú közfoglalkoztatásra  
 

Felsılajos község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában arról döntött, hogy 
pályázatot nyújt be a rövid idıtartalmú közfoglalkoztatás támogatására. 
A Képviselı-testület a pályázathoz szükséges saját forrást a 2011. évi költségvetésében a 4 
melléklet  „22. Közcélú foglalkoztatás” során biztosította.  
Felsılajos község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert a 
pályázatok benyújtásához szükséges dokumentációk aláírására illetve nyertes pályázatok esetén 
a hatósági szerzıdések elıkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésére, és a projekt 
megvalósítása, elszámolása során felmerülı dokumentumok aláírására. 
 
A pályázat benyújtásra került, kedvezı elbírálásban részesült amelynek keretében 
negyedévenként 7 fı foglalkoztatása valósult meg. 
 
 
12/2011. (IV.11.) ÖH 
Megállapodás módosítása a Kecskemét és Térsége  
Többcélú Társulással a közfoglalkoztatás lebonyolítása tárgyában 
 

Felsılajos község Önkormányzata Képviselı-testülete határozatában elfogadta a Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás -  a közfoglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó 
– megállapodás- tervezetét, egyben felhatalmazta a polgármestert a közfoglalkoztatás 
megszervezésére és lebonyolítására., valamint a megállapodás aláírására.  
 
A megállapodás határidıben aláírásra került, a közfoglalkoztatás megvalósult. A hatósági 
szerzıdésben foglaltak szerint  9 fı eltérı idıtartamban történı foglalkoztatásával teljesült 
a pályázat. Az egyéb ún. közvetlen költségek is lehívásra és felhasználásra kerültek. 
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2011. május 
 
13/2011. (V. 09.) ÖH 
2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a testületi ülésre benyújtott 
elıterjesztésnek megfelelıen elfogadta a  2010. évi pénzmaradványt.  
 

A pénzmaradvány átvezetése Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
8/2011.(VI.29.) - a 2011. évi költségvetésrıl szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletet 
módosító – önkormányzati rendeletében megtörtént. 

 
17/2011. (V. 09.) ÖH 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás  
Társulási megállapodásának módosítása 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás módosított Társulási megállapodását egységes szerkezetbe foglalva. Egyúttal 
a módosított társulási megállapodás aláírására felhatalmazta a polgármestert. 
 
A módosított Társulási megállapodás aláírásra került. 
 
21/2011. (V .09.) ÖH 
Hozzájárulás pályázat benyújtásához az „Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” címő KEOP-2011-4.9.0 azonosító számú 
pályázati kiírásra 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás tagja határozatában hozzájárult ahhoz, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata, mint Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata pályázatot nyújtson be a Környezet és 
Energia Operatív Program keretében kiírt „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő KEOP-2011-4.9.0 azonosító számú pályázati 
kiírásra. 
 
A pályázatot Lajosmizse Város Önkormányzata benyújtotta és  2011. január 4-i értesítés 
alapján nyert 248.343.508.- Ft összegben a Fekete István Általános Iskola és Kollégium 
valamint a sportcsarnok fejlesztésének vonatkozásában.  
 
27/2011. (V.25.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok 
ellátására  létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási 
megállapodását határozatában a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyta, 
egyúttal felhatalmazta a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 
A módosított Társulási megállapodás aláírása megtörtént. 
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2011. június 
 
29/2011.(VI. 28.) ÖH. 
Projekt-tervezet bemutatása a DAOP-2011-4.2.1. azonosító számú 
 pályázati konstrukcióval kapcsolatosan 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás tag önkormányzata megismerte és elfogadta „Az én 
iskolám” – Közoktatási infrastruktúra-fejlesztés Lajosmizse mikro-térségében” címő projekt-
tervezetet azzal, hogy az abban foglaltak megvalósításhoz minden esetben egyedi képviselı-
testületi döntés szükséges. 
A Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot Lajosmizse 
Város Önkormányzatával a pályázat lehetséges tartalmának összeállításával kapcsolatban, 
valamint vegye fel a kapcsolatot a tervezıvel,  a meglévı tervekkel kapcsolatos további 
egyeztetés céljából. 
 
A pályázatot iskolára nem írták ki, csak óvodákra. Jelen testületi ülés napirendjét képezi 
az óvodára kiírt pályázat benyújtásához történı hozzájárulás, amelynek fı célja a Meserét 
Lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde központi óvodájának 3 csoportszobával 
és tornateremmel történı bıvítése. 
 
2011. július 
 
31/2011. (VII. 29.) ÖH 
Pszichológusi és gyógypedagógusi  
feladatellátás további mőködtetése  
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában hozzájárult ahhoz, 
hogy a nevelési tanácsadó a 2011. szeptember 1-jétıl 2012. augusztus 31-ig tartó idıszakban 
0,5-0,5 fıvel növelje a pszichológusi, valamint a gyógypedagógusi létszámát. 
A Képviselı-testülete vállalta, hogy a pszichológus, valamint a gyógypedagógus 2011. 
szeptember 1-jétıl 2011. december 31-ig történı foglalkoztatásához szükséges 9.881 Ft-ot a 
2011. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék terhére biztosította.  A 2012. január 1-
jétıl 2012. augusztus 31-ig vonatkozó részét, azaz 18.470 Ft-ot pedig a 2012. évi 
költségvetésében biztosítja.  
 
A foglalkoztatáshoz szükséges 9.881 Ft átutalása a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás részére 2011. december 13-án megtörtént. A 2012. évre nyújtandó támogatás 
összege Felsılajos Község 2012. évi költségvetésében betervezésre került. 
 
2011. szeptember 
 
33/2011. (IX. 12.) ÖH. 
Pályázat benyújtásának támogatása a  
„Külterületi földutak karbantartása, javítása” 
elnevezéső célterületi pályázati kiírásra 
  
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete annak érdekében, hogy Felsılajos és 
Lajosmizse települések külterületi földút hálózatának minısége javuljon határozatában arról 
döntött, hogy támogatja a Lajosmizséért Közalapítvány „Külterületi földutak karbantartása, 
javítása” elnevezéső célterületi pályázati kiírásra történı pályázatának benyújtását. 
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A pályázat a Lajosmizséért Közalapítvány részérıl benyújtásra került, elbírálása 
folyamatban van. 

 
34/2011. (IX. 12.) ÖH. 
Pályázat benyújtása települési és  
térségi fejlesztések támogatására 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzatával közösen pályázatot nyújt be a „települési és térségi fejlesztések támogatása” 
elnevezéső TP-1-2011 kódszámú pályázati kiírásra.  A Képviselı-testület felkérte Lajosmizse 
Város polgármesterét a pályázat benyújtására, nyertes pályázat esetén a hatósági szerzıdés 
megkötésére, valamint nyertes pályázat esetén felhatalmazta a polgármestert a külön 
megállapodás aláírására.   
 
A pályázat benyújtásra került, azonban nem nyert támogatást. 
 
2011. október 
 
38/2011. (X. 25.) ÖH. 
Csatlakozás a Leader Helyi Akciócsoport  
képviseletére létrejövı Homokhátság Fejlıdéséért  
Vidékfejlesztési Egyesülethez 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a LEADER HACS 
tagjaként alapítóként kíván részt venni a Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület 
megalapításában. 
A Képviselı-testület határozatában felhatalmazta a polgármestert az alapítandó egyesület nevét, 
célját, székhelyét, szervezeti felépítését is tartalmazó részletes alapszabálynak az alakuló 
győlésen történı meghatározására, valamint elfogadására, továbbá az alapítandó egyesület 
ügyintézı és képviselı szerveinek, és tisztségviselıinek az alakuló győlésen történı jelölésére és 
megválasztására. A Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert az alapítandó egyesület 
éves 5.000,-Ft összegig terjedı tagdíjfizetési kötelezettség vállalására, valamint minden olyan 
jognyilatkozat szóban és írásban történı megtételére, amely az egyesület megalapításához 
szükséges.  
 
A LEADER HACS Egyesület megalapításra került, a tagdíj megfizetése megtörtént.  
 
39/2011. (X. 25.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó 
társulási megállapodás módosítása 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási 
megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadta. Egyúttal 
felhatalmazta a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 
 
A módosított társulási megállapodás aláírása megtörtént. 
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42/2011. (X. 25.) ÖH. 
Támogatás kérése a LEADER  
egészségügyi pályázat benyújtásához  
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában arról döntött, hogy 
támogatja az Ölelı Kéz Alapítvány és a Homedika Kft. LEADER egészségügyi pályázaton való 
indulását azzal a kikötéssel, hogy az Felsılajos Község Önkormányzatára semmilyen pénzügyi 
kötelezettséggel nem jár sem a pályázat benyújtásakor, sem a pályázat elnyerése esetén. 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyertes pályázat esetén vállalta, hogy 
részt vesz a megvalósításban és egyúttal felhatalmazza a polgármestert az együttmőködés 
igazolását szolgáló pályázati adatlap aláírására.  
 
A pályázat többszöri határidı-módosításokat követıen 2011. december 5-én benyújtásra 
került az Ölelı Kéz Alapítvány által. Az elbírálás várható ideje: 2012. június hónap. 
 
43/2011. (X. 25.) ÖH. 
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási 
Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. 
rendelet módosítására irányuló jogalkotási 
kezdeményezés 

  
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában arról döntött,  
szándéknyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy Ladánybene Község Önkormányzatával 
együttmőködve, közösen  valósítja meg a két településen a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási 
programot. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Ladánybene Község 
Önkormányzatával közösen kezdeményezte „A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -
tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítását, egyúttal 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a kezdeményezésben szükséges intézkedéseket és 
aláírásokat megtegye.  
 
Az eljárás folyamatban van, ez év közepére várható válasz a tekintetben, hogy a két 
település együttes pályázatára nyílik-e lehetıség.  
 
2011. november 
 
49/2011. (XI. 28.) ÖH. 
Felsılajos Község Településrendezési Terve módosításának elıkészítése, 
településfejlesztési döntés (MagánZoo Állat- és Szabadidı Park) 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy 
Felsılajos Község Településrendezési Tervének módosítására vonatkozó kérelmek közül a I. 
jelőt (Tóth Tibor, MagánZoo Állat- és Szabadidı Park részére különleges, beépítésre nem szánt 
terület kialakítását) támogatja, a rendezési terv módosítását azzal készítteti elı. 
A Képviselı-testülete felhatalmazta a Polgármestert az elıterjesztés melléklete szerinti és a 
határozatban foglaltaknak megfelelı településrendezési szerzıdés aláírására és a 
településrendezési terv megrendelésére. 
 
A rendezési terv tervezési munkái megkezdıdtek, a települési rendezési szerzıdés 
megkötése megtörtént, a kérelmezı befizetési kötelezettségének eleget tett.  
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2011. december 
 
54/2011. (XII. 08.) ÖH. 
Felsılajos Község Településrendezési Terve módosításának elıkészítése, 
településfejlesztési döntés 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy a 
Helvécia Product Kft kérelmét, amely Felsılajos Község Településrendezési Tervének 
módosítására vonatkozik (a 03/8 hrsz-on beépítésre szánt gazdasági terület kerüljön kialakításra) 
a várható elınyök és hátrányok mérlegelésével összességében megvizsgálásra érdemesnek 
találta, a rendezési terv módosítását elıkészítteti azzal, hogy indokolt megvizsgálni a teljes 
ingatlan bevonásának szükségességét. 
Egyúttal felhatalmazta a Polgármestert az elıterjesztés melléklete szerinti és a határozatban 
foglaltaknak megfelelıen a településrendezési szerzıdés aláírására és a településrendezési terv 
megrendelésére. 
 
A rendezési terv tervezési munkái megkezdıdtek, a települési rendezési szerzıdés 
megkötése megtörtént, a kérelmezı befizetési kötelezettségének eleget tett.  
 
 
55/2011. (XII. 08.) ÖH. 
VIGA Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel házi gyermekorvosi feladatok 
területi ellátási kötelezettséggel történı ellátására kötött megállapodás  
módosítása 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy a 
VIGA Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel szerzıdését, - házi gyermekorvosi feladatok területi 
ellátási kötelezettséggel történı ellátása vonatkozásában -, az Egészségügyi Feladat-ellátási 
Szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen módosítja. A Képviselı-testület felhatalmazta a 
polgármestert az Egészségügyi Feladat-ellátási Szerzıdés aláírására. 
 
A szerzıdés aláírásra került. 
 
56/2011. (XII. 08.) ÖH. 
A Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt-vel házi gyermekorvosi feladatok 
ellátására egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés megkötése 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy a 
Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt-vel házi gyermekorvosi feladatok területi ellátási 
kötelezettséggel történı ellátására Egészségügyi Feladat-ellátási Szerzıdést köt. A Képviselı-
testület felhatalmazta a polgármestert az Egészségügyi Feladat-ellátási Szerzıdés aláírására. 
 
A szerzıdés aláírásra került. 
 
58/2011. (XII. 08.) ÖH. 
A Homokhátság Fejlıdéséért Kiemelkedıen Közhasznú  
Nonprofit Kft. és a  Helyi Akciócsoport cím  
birtokos szervezet részére  támogatás nyújtása 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testület úgy döntött, hogy az Önkormányzat 
részesedésével mőködı Homokhátság Fejlıdéséért Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. 
részére 2011. december 31.-ig  69.300.- Ft összeget támogatásként átutal a Kft. részére. 



 10 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testület úgy döntött, hogy a létrejövı HACS 
cím birtokos egyesületi szervezetnek lakosságszámmal számítva 30,-Ft/fı  támogatást nyújt 
2012. március 31.-ig. 
 
A támogatás összege átutalásra került. A jövıbeni HACS cím birtokos egyesületi 
szervezetnek nyújtandó támogatás összege, Felsılajos Község 2012. évi költségvetésében 
betervezésre került. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
……./2012. (…….) ÖH  
A 2011. január 01-tıl 2011. december 31-ig 
tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott 
és 2011. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak  
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 
 

Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  a jegyzı jelentését – a 2011. 
január 01-tıl 2011. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott 
és 2011. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról – elfogadja. 

 
Határidı: 2012. február 6.  
Felelıs: Képviselı-testület 

 
 
Felsılajos, 2012. január 5.  
 
        Kutasiné Nagy Katalin sk. 
          jegyzı 
 
 


