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JELENTÉS 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2014. március 21-i ülésére 
 
Tárgy: A 2013.január 01-tıl 2013. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott 

és 2013. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtása 
 
Ikt. sz.:. I/672/3/2014. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
  
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV. 12.) önkormányzati 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. 
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselı-testület tagjait: 
 
2013. január 15. 
 
1/2013. (I. 15.) ÖH. 
Vagyonkezelési szerzıdés megkötése Felsılajos Község Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztés mellékletét 
képezı - Felsılajos Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 
megkötendı - vagyonkezelési szerzıdést, melyet jóváhagy azzal, hogy a szerzıdés 26. pontja a 
következı mondattal egészül ki: „ Az igénybe vevı felnıtt lakosság számába nem számítható be a 
pedagógusok által köznevelési célokra történı igénybevétel.”. A Képviselı-testület egyúttal 
felhatalmazta a polgármestert a szerzıdés aláírására, valamint amennyiben az 1.) pontban jóváhagyott 
vagyonkezelési szerzıdés további módosítása válik szükségessé, annak megkötését és aláírását is tegye 
meg.  
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az elfogadott megállapodásban megjelölt 
további megállapodások megkötésére, aláírására is felhatalmazta a polgármestert úgy, hogy azokról a 
Képviselı-testületet a soros ülésen tájékoztatnia kell. 

A szerzıdés aláírását követıen, 2013. november 8. napján érkezett Felsılajos Község 
Önkormányzatához.  

2013. február 1. 

2/2013. (II. 01.) ÖH. 
Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történı elhelyezésére 
irányuló közszolgáltatási szerzıdés 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy a települési 
szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatási szerzıdés 
megkötésének érdekében az elıterjesztés mellékletében foglalt ajánlattételi felhívásnak megfelelı 
tartalommal az alábbi 3 cégtıl kéri be az ajánlatokat: 
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft  

A.S.A. Magyarország Kft 

Saubermacher-Magyarország Kft 
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Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta Felsılajos Község 
Polgármesterét, hogy a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást nyújtó céggel megkösse a 
közszolgáltatási szerzıdést. 

Az árajánlatok bekérése megtörtént, azonban a három cégtıl nem érkezett be árajánlat.  

3/2013. (II. 01.) ÖH. 
Megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata között 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés mellékletét képezı 
megállapodást elfogadta, és egyúttal felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
A megállapodás 2013. 02.04. napján aláírásra került.  
 
5/2013. (II. 01.) ÖH. 
Közösségi ellátásokra és a pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának 
biztosítására ellátási szerzıdés megkötése  

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyta az elıterjesztés 1. mellékletét 
képezı és Felsılajos Község Önkormányzata valamint a Fıplébániai Karitász Alapítvány között kötendı 
feladat-ellátási szerzıdést, és felhatalmazta a polgármestert a feladat-ellátási szerzıdés aláírására. 

A határozott idıre kötött megállapodás aláírásra került, majd a feladatellátási szerzıdése 2014. 
január 13.-án aláírt megállapodással határozatlan idejővé vált.  

6/2013. (II. 01.) ÖH.   
Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti részletes 
vagyonelszámolásról szóló megállapodás módosítása   
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta az elıterjesztés mellékletét képezı a 
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola vagyonmegosztására vonatkozó megállapodás 
módosítását, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
A megállapodás 2013. 02.14. napján aláírásra került.  
 
8/2013. (II. 01.) ÖH. 
Felhatalmazás adása üzemeltetési szerzıdés aláírására 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a külterületi földút hálózatának javítását célzó 
eszközökre vonatkozó Üzemeltetési Szerzıdést elfogadta, és egyúttal felhatalmazta a polgármestert 
annak aláírására. 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete lakosságszám arányosan hozzájárult a 
pályázat megvalósításával kapcsolatos költségekhez, az éves bérleti díjhoz, valamint az 1.) pontban 
elfogadott üzemeltetési szerzıdés VII. pontjában foglalt üzembe helyezés költségéhez.  
Határozatában úgy döntött, hogy ezen összegeket Lajosmizse Város Önkormányzata részére átadja, 
melyet egy külön megállapodásban rögzít Lajosmizse Város Önkormányzatával, valamint ebben a 
megállapodásban rögzíti az 1. pontban elfogadott üzemeltetési szerzıdés VII. pontjában foglalt 
üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, szervízelés költségeinek megosztását, átadásának rendjét, és a 
Lajosmizse és Felsılajos közötti tényleges használat gyakorlatát. 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a külön megállapodás elkészítésére és aláírására. 
 
Az üzemeltetési szerzıdés 2013. február 1. napján aláírásra került. A külön megállapodás 2014. 
március 6. napján aláírásra került.  

 
2013. február 14.  
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12/2013. (II. 14.) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola vonatkozásában a felvételi 
körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
részére javasolta, hogy a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Felsılajosi 
Tagintézménye és Lajosmizsei Általános Iskolai Tagintézménye vonatkozásában felvételi 
körzethatárként egyaránt Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területét jelölje meg. 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkérte a polgármestert, hogy fentiekrıl a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. 
 
A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a határozat végrehajtásra került. A felvételi 
körzethatárok meghatározására vonatkozó véleményrıl a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
tájékoztatása megtörtént.  
 
2013. február 26.  
 
13/2013. (II. 26.) ÖH. 
Egyeztetések folytatása települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés 
megkötése céljából 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta Felsılajos Község 
Polgármesterét, hogy tárgyalásokat folytasson a Saubermacher-Magyarország Kft-vel annak érdekében, 
hogy a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2013. április 1. napjától is folyamatosan 
biztosított legyen a településen, és felhatalmazta arra is, hogy ennek érdekében megkösse a 
közszolgáltatási szerzıdést maximum 2013. december 31. napjáig. 

A közszolgáltatás folyamatos ellátása érdekében közszolgáltatási szerzıdés hosszabbítás történt 
2013.04.01. napjától. A Saubermacher Kft. augusztusig hosszabbította meg a szerzıdést.  

2013. április 18.  
 
17/2013. (IV. 18.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali feladatok ellátására 
létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosítása 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati 
hivatali feladatok ellátására létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodást az 
elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadta. 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert a módosított 
megállapodás aláírására. 
 
A módosított egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírása 2013.04.19. napján 
megtörtént.  
 
2013. április 26.  
 
19/2013. (IV. 26.) ÖH.  
2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. évi pénzmaradványt az 
alábbiak szerint fogadta el: 
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Ezer Ft-ban 
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 13 528 
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt  
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 44 
Módosított pénzmaradvány 13 572 
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 5 154 

- Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3 534 
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt 

pénzmaradvány 
1 620 

Szabad pénzmaradvány: 8 418 
- Mőködési célú szabad pénzmaradvány 8 418 
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány  

 
A Képviselı-testület felkérte a jegyzıt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó 
elıterjesztést a következı rendelet-módosításra készítse elı 

A határozatban foglaltaknak megfelelıen a pénzmaradványra vonatkozó elıterjesztés elkészült, 
melyet 2014. június 21. napján tartott Képviselı-testületi ülésen megtárgyalt és a 9/2014. (VI.21.) 
önkormányzati rendeletével elfogadott.  
 
26/2013. (IV. 26.) ÖH. 
Térfigyelı rendszer kialakítása Felsılajoson pályázat elıkészítésére irányvonalak meghatározása 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybe vételének részletes szabályairól 
szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet által nyújtott közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítása célterület keretében nyújtható támogatás elnyerésére Felsılajos község térfigyelı 
rendszerének kialakítására. 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert a 8/2013. (III. 
29.) BM rendelet mellékletében foglalt pályázati adatlap aláírására, benyújtására, elektronikus 
rögzítésére, a pályázathoz szükséges dokumentumok beszerzésére. 
 
A pályázat benyújtása megtörtént. A pályázat a Belügyminisztérium 2013.12.17. napján kelt 
értesítésben foglaltak alapján költségkimerülés miatt nem részesült támogatásban.  
 
2013. május 24. 
 
31/2013. (V. 24.) ÖH. 
Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulás mőködtetésének felülvizsgálata (egy jogi személyiségő társulássá 
átalakítás jogutódlással) 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás által és a Közoktatási Intézményfenntartói 
Társulás által ellátott feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulásokat 2013. július 1. 
napjával jogutódlással egy jogi személyiségő társulássá alakítja át. Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében 
az elıterjesztést terjessze a Képviselı-testület elé. 

A jogi személyiségő társulás létrehozására irányuló elıterjesztést a Képviselı-testület május 31. 
napján tárgyalta.  
 
2013. május 31. 
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38/2013. (V. 31.) ÖH. 
Lajosmizsei Feladatellátó Társulás  társulási megállapodásának elfogadása  
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizsei Feladatellátó  
Társulás  - mint a Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás és a Lajosmizse és 
Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás jogutódja - társulási 
megállapodását elfogadta, azzal, hogy a társulás rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás. 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Társulási Tanácsba a 
polgármestert és az önkormányzat képviselıit delegálja.  
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta Juhász Gyula polgármestert a 
társulási megállapodás aláírására, valamint a Társulás létrejöttéhez kapcsolódó szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
A Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás társulási megállapodását a polgármesterek 2013.06.06. 
napján aláírták.  
 
2013. június 7.  
 
39/2013. (VI. 07.) ÖH. 
Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy biztosítja az iskoláskorú 
gyermekek nyári napközbeni ellátását, a feladatellátás biztosítása érdekében a Képviselı-testület 
felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére (kiértesítések, szerzıdések 
megkötése stb.).  
 
A nyári napközben ellátás megszervezése megtörtént, a szülık részére a tájékoztató levél 
kiküldésre került, a feladat rendben lezajlott. A feladatot ellátó pedagógusokkal a szerzıdéseket 
megkötötte a polgármester.  
 
2013. június 20.  
 
40/2013. (VI. 20.) ÖH. 
Javaslat tétel dohánytermék-kiskereskedelemmel foglalkozó személyre 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Felsılajos Község vonatkozásában az 
ideiglenes dohány-kiskereskedelmi tevékenység elvégzésére Besenyi Erzsébet Éva egyéni vállalkozót 
javasolta. 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert az elıterjesztés mellékletében található adatlap 
kitöltésére és annak határidıben történı visszaküldésére a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
részére. 
 
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. részére az adatlap 2013. 06. 20. napján 
határidıben elküldésre került.  
 
41/2013. (VI. 20.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali feladatok ellátására 
létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosítása 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati 
hivatali feladatok ellátására létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodást az 
elıterjesztés 2 melléklete szerint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadta. 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert a módosított 
egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 
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2013.06.28. napján az egységes szerkezetbe foglalt módosított társulási megállapodás aláírásra 
került. A jogszabályi elıírásoknak megfelelıen törvényességi ellenırzés céljából a megállapodás 
megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi, Ellenırzési és 
Felügyeleti Fıosztálya felé.  
 
2013. június 28. 
 
43/2013. (VI. 28.) ÖH. 
Felsılajos Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Programjának elfogadása   

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés melléklete szerint elfogadta 
Felsılajos Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlıségi Programját, egyúttal felhatalmazta a 
polgármestert annak aláírására. 
 
A Helyi Esélyegyenlıségi Porgram 2014. 06. 29. napján aláírásra került a polgármester által, a 
Programban foglaltak végrehajtása folyamatban van.  
 
2013. augusztus 1.  
 
44/2013. (VIII. 01.) ÖH. 
Forgalomirányító jelzılámpa üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás    
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a forgalomirányító jelzılámpa 
üzemeltetésével kapcsolatosan az elıterjesztés 3. sz. mellékletét képezı megállapodást jóváhagyta, és 
felhatalmazta Juhász Gyula polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
A megállapodás aláírására 2013. augusztus 15-én sor került.  
 
45/2013. (VIII. 01.) ÖH. 
Felhatalmazás települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés megkötésére 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta Felsılajos Község 
Polgármesterét, hogy az átmeneti idıre az elıterjesztés mellékletét képezı szerzıdést megkösse a 
Saubermacher-Magyarország Kft-vel annak érdekében, hogy a települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen a településen 
 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen az önkormányzat szerzıdést kötött a Saubermacher Kft-
vel. Az önkormányzatnak külön díjat kellett fizetnie.  
46/2013. (VIII. 01.) ÖH. 
Szándéknyilatkozat tétele munkagépek közös használatára vonatkozóan 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy pályázati 
forrásból beszerzendı eszközök, munkagépek közös üzemeltetésére szándéknyilatkozatot ír alá 
Lajosmizse Város Önkormányzatával az elıterjesztés melléklete szerinti célok megvalósításáért. A 
Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. 
 
A szándéknyilatkozat aláírása megtörtént, de tartalma okafogyottá vált, hiszen a pályázat 
nem részesült támogatásban, a mert a pályázat benyújtásának lehetıségét idıközben 
felfüggesztették.  
 
2013. szeptember 12.  
 
48/2013. (IX. 12.) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása 
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Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az elıterjesztés mellékletét képezı - 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadta, és 
felhatalmazta a polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott 
módosításnak megfelelıen az egységes szerkezető társulási megállapodás elkészítésére és aláírására.   
 
A társulási megállapodás aláírása 2013.09.13. napján mindkét fél részérıl megtörtént. A 
Kormányhivatal, valamint a Magyar Államkincstár fel é megküldésre került. Felsılajos község 
honlapján a Közszolgáltató Társulás/Elérhetıségek, szervezeti felépítés almenün belül 
megtalálható.  
 
2013. szeptember 26.  
 
50/2013. (IX. 26.) ÖH. 
Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Intézményi Tanácsába tag delegálása 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola Intézményi Tanácsába visszavonásig Juhász Gyula polgármestert delegálja.   
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Juhász Gyula polgármestert, hogy a 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Intézményi Tanácsában Felsılajos Község 
Önkormányzatának érdekeit, döntési elveit szem elıtt tartva az önkormányzatot képviselje.   
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
döntésrıl, a delegált tag személyérıl, a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
intézményvezetıjét tájékoztassa. 
 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetıjének tájékoztatása a 
határozatnak megfelelıen megtörtént, az Intézményi Tanács megkezdte munkáját.  
 
51/2013. (X. 14.) ÖH. 
Támogatási igény benyújtása szociális célú tőzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy benyújtja igényét a helyi 
önkormányzatok szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásról szóló 57/2013. 
(X.4.) BM rendelet alapján a szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásra.  
Az 1.) bekezdésben igényelt támogatás 54  m3  a kemény lombos fafajtából, melynek Felsılajos Község 
Önkormányzatát terhelı önrésze  108.000.-Ft + Áfa, azaz mindösszesen 137.160.- Ft, melyet  Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjának bc) alpontjában szereplı általános tartalék terhére 
biztosít. 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert az 
igénybejelentéssel kapcsolatos valamennyi teendı ellátására és a szükséges szerzıdések megkötésére.  
 
A pályázat benyújtásra került, és 434.340 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, amely 
kemény lombos fafajtából 29 m3 tőzifát jelentett. A pályázati döntés eredményeként a 29 m3 tőzifa 
kiosztásra került a településen, és így 29 család 1-1 m3 tőzifa támogatásban részesült.  
 
53/2013. (X. 31.) ÖH. 
Csatlakozási szándék kinyilvánítása 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy tulajdonosként csatlakozni 
kíván az Izsák-Kom Kft-hez.  
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízta Felsılajos Község Polgármesterét az 
1) pontban szükséges intézkedések megtételére, a tulajdonrész vásárlásáról szóló szerzıdés megkötésére.  
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy tulajdonrészt kíván 
vásárolni az Izsák-Kom Kft-ben és vele köt közszolgáltatási szerzıdést 2014. január 1-jével. A 
határozatban foglalt felhatalmazásnak Felsılajos Község Polgármestere eleget tett, a tulajdonrész 
vásárlásáról szóló szerzıdés 2013. november 8-án aláírásra került.  



 9

54/2013. (X. 31.) ÖH. 
Hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos ellátásával kapcsolatos intézkedés 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékkezelési közszolgáltatás 
folyamatos, zavartalan ellátása érdekében felkérte Felsılajos Község Polgármesterét, hogy tárgyalást 
kezdeményezzen a jelen közszolgáltatóval a meghosszabbított közszolgáltatási szerzıdésben foglalt 
határidı leteltét követıen, 2013. december 14-tıl 2013. december 31-ig történı közszolgáltatás 
biztosítása céljából. és felhatalmazta Felsılajos Község Polgármesterét az átmeneti idıszakra vonatkozó 
közszolgáltatási szerzıdés megkötésére. 
 
A hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés 2013. december 14-ével lejárt. A közszolgáltatás 
folyamatos, zavartalan ellátása érdekében az új közszolgáltató belépéséig a Képviselı-testület fenti 
határozatában felhatalmazta a Polgármestert, hogy tárgyalást kezdeményezzen a Saubermacher 
Kft-vel és az átmeneti idıszakra kössön vele megállapodást. Az Izsák-Kom Kft. kompromisszumos 
megoldást talált az átmeneti idıszak áthidalására, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást már 
2013. december 16. napjától el tudja látni.  
 
59/2013. (X. 31.) ÖH. 
A Kuning Kft telephelye melletti, 052/37 hrsz-ú út és a 063 hrsz-ú legelı és út, illetve környezetük 
rendezése 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a Polgármestert, hogy a 052/37 
hrsz-ú, a 056 hrsz-ú út és a 063 hrsz-ú legelı és út természetbeli és jogi állapotának eltérése rendezése 
érdekében tárgyalások lefolytatására, a szükséges földmérési munkarészek megrendelésére, illetve egyéb 
szükséges intézkedések megtételére. 

Az elıkészületi lépések megtörténtek, földmérési munkákat megrendeltük, azok elvégzésre 
kerültek. Az idıközben bekövetkezett fejlemények (közlekedés hatósági eljárás) miatt a 
határozatban megjelölt út, illetve legelı jogi állapotának rendezése még nem zárult le. A mai 
ülésen a 052/37 hrsz-ú úthoz szükséges, megfelelı szélességő terület megszerzésének elkészítı 
anyaga az ülés témája.  

60/2013. (X.31.) ÖH.  
059/1 hrsz-ú út rendezése 
 
Felsılajos Község Önkormányzaténak Képviselı-testülete felkérte a Polgármestert, hogy a 059/1 hrsz-ú 
út járhatóvá tétele érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.  
 
A szükséges intézkedések megkezdıdtek, helyszíni szemlére sor került, az ügy rendezése a 
továbbiakban várható, az út jelenleg járható állapotban van. Az út melletti fasor tulajdonosa 
részére levelet küldtünk az eredeti állapot helyreállítása érdekében (facsemeték kiszedése), illetve a 
kerítés tulajdonosát tájékoztattuk, hogy a jogi állapot kismértékben eltér a természetbeli 
állapottól. 
 
62/2013. (XI. 26.) ÖH. 
Felsılajos Község Önkormányzata tulajdonában lévı 11 helyrajzi számú ingatlan helyiségeinek 
2014. évi bérleti díjáról 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának képviselı-testülete a tulajdonában lévı 11 helyrajzi számú   
ingatlan helyiségeinek 2014. évi bérleti díjait az alábbiakban határozta meg: 
 
 Helyiség megnevezése és bérleti díja  

   
1. Az épület DNY-i szárnya  28,68 m² 100.000.-Ft/év 
2. Az épület DK-i szárnya 28,68 m² 180.000.-Ft/év 
3. Az épület elıcsarnoka 156,10 m² 5.000.-Ft/alkalom 
4. Az épület nagyterme, elıcsarnoka a szociális helyiségekkel, és a konyhával együtt 



 10

120.000.- Ft/alkalom /Felsılajos Község Önkormányzata ezen bérleti díjból a helyi lakosok részére 50 % 
kedvezmény biztosít/ 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a Polgármestert a bérleti 
szerzıdéseknek a határozat 1. pontjában megállapított díjak szerinti megkötésére és aláírására.  
 
A szerzıdések megkötése folyamatban van. 
 
65/2013. (XII. 13.) ÖH. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése  
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta az elıterjesztés 2. mellékletét 
képezı Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdést, azzal, hogy a szerzıdésbıl törlésre kerül a VI. 
fejezet 1.) bekezdés 2. mondata, és a szerzıdés függeléke. 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Az Izsák-Kom Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel 2013. december 16-án 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés lett kötve 2015. december 31-ig 
 
66/2013. (XII. 16.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali feladatok ellátására 
létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosítása 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete között önkormányzati hivatali feladatok ellátására létrejött Közös Önkormányzati 
Hivatalról szóló megállapodást az elıterjesztés 2. melléklete szerint a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva elfogadta, és egyúttal felhatalmazta a polgármestert a módosított egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására 2013. december 17. napján sor került, 
amelyet a jogszabályi követelményeknek megfelelıen a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Ellenırzési Fıosztálya részére törvényességi ellenırzés céljából felterjesztésre 
került. 

Határozat-tervezet 
……./2014. (…….) ÖH  
A 2013. január 01-tıl 2013. december 31-ig 
tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott 
és 2013. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak  
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 
 

Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a jegyzı jelentését – a 2013. 
január 01-tıl 2013. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott 
és 2013. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról – elfogadja. 

 
Határidı: 2014. március 21. 
Felelıs: Képviselı-testület 

 
Lajosmizse, 2014. március 14. 
        dr. Balogh László sk.  
         jegyzı 


