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J E L E N T É S 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

 2009. február 13-i ülésére 
 
Tárgy:   :    A 2008. január 01-tıl  2008. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület 

által meghozott és 2008.december 31-ig lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtása 

Üsz.:          II/ 68/2009.  
 
Tisztelt Képvisel ı-testület! 
  
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Képviselı-testület és Szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2007.(III. 29) rendelete 25. § (4) bekezdése 
értelmében, fenti tárgykörben jelentést kell készíteni. A lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról a jegyzı évente egy alkalommal köteles beszámolni a testületnek. 
Az elıterjesztés során a megjelölt idıszakban meghozott és lejárt határidejő határozatok 
kivonatait vettem figyelembe.  
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselı-testület tagjait: 
 
2007. november 9.  
 
45/2007.(XI.9.) ÖH 
Villamos energia beszerzés 
 
A villamosenergia beszerzésre ajánlat nem érkezett, idıközben viszont oka fogyottá vált az 
ajánlatkérés, mivel a szabadpiacon jelentısen drágább az áram, mint az egyetemes 
szolgáltatás keretében. A legkedvezıbb az egyetemes szolgáltatás keretében vásárolt 
villamos energia, amelyet mint Önkormányzat 2010-ig kedvezményesebben vásárolhatunk.   
 
2008. május 28.  
 
26/2008.(V.28.) ÖH.  
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának  
beszámolójából ered ı feladatok megvalósítása 
 
Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben elıírt 
kötelezettségek (közérdekő adatok közzétételével kapcsolatok kötelezettségek, az 
önkormányzati honlap e célnak való fejlesztése) megvalósításra kerültek. Felsılajos Község 
Önkormányzata hivatalos honlapja a www.felsolajos.hu címen érhetı el.    
 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Felsılajosi Kirendeltségénél a struktúra-
változtatással kapcsolatos feladat elıkészítésének megfelelıen, az irodavezetıi megbízás 
adása 2008. augusztus 1-jén megtörtént.  
 
2008. szeptember 3.  
 
43/2008.(IX..3.) ÖH.  
A Duna-Tisza Közi Nagytérségi regionális  
települési szilárd hulladék-kezelési  
konzorciális szerz ıdés felbontásának kezdeményezése 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének döntése értelmében, a 
polgármester tárgyalást folytatott a konzorcium (Cegléd Város - Gesztor Önkormányzat ) 
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polgármesterével a szerzıdés felbontásának ügyében, amelyet a soron következı 
konzorciumi Tanácsi ülésen tárgyalnak. 
 
2008. október 14.  
 
49/2008.(X.14.) ÖH.  
Felsılajos Község településrendezési terve és  
helyi építési szabályzata módosításának el ıkészítése 
A rendezési terv és helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó tervezési munka 
megrendelésre került, valamint tervezési feladatokra a megállapodást megkötöttük az 
Építészmőhely Kft.- vel. 
A tervezési díj finanszírozásának céljából az érintett vállalkozásokkal a településrendezési 
szerzıdés megkötésre került. 
 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselı-testület elé:  
  

Határozat-tervezet 
 ………/2008. (…..) ÖH. 
A 2008. január 1-t ıl  2008. december 31-ig tartó id ıszakban  
a Képvisel ı-testület által meghozott és 2008.december 31-ig 
lejárt határidej ő határozatainak végrehajtása 
 

H a t á r o z a t  
 

Felsılajos Község  Önkormányzatának Képviselı-testülete a jegyzı jelentését   -  A 
2008. január 1-tıl  2008. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által 
meghozott és 2008.december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról -  
elfogadja. 
 
 
Határidı: 2009. február 13.   
Felelıs: Képviselı-testület 

 
Felsılajos, 2009. február 1. 
                                                                 Kutasiné Nagy Katalin 
                                                           jegyzı  sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


