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JELENTÉS 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. február 14-i ülésére 

 
Tárgy: A 2012. január 01-tıl 2012. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által 

meghozott és 2012. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtása 
 
Ikt. sz.:. II/140/1/2013. 
 
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, 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 
befejezését követıen 2013. szeptemberében benyújtásra került a kifizetési kérelem 
(2.434.990 Ft.) az MVH illetékes kirendeltségéhez és hiánypótlásokat követıen a helyszíni 
ellenırzésre is sor került. Az MVH 2013. február 5. napján 1.947.992 Ft-ot az 
Önkormányzat számlájára utalt fenti pályázat támogatásaként.  
 
2012. február 6. 
 
1/2012. (II. 06.) ÖH. 
Felsılajos Község Településrendezési Terve módosításának elıkészítése, 
településfejlesztési döntés (a 08/40 hrsz. ingatlan) 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pallaga és Kocsis Kft kérelmét, 
amely Felsılajos Község Településrendezési Tervének módosítására vonatkozik (a 08/40 hrsz-
on telephely létesítésére alkalmas, beépítésre szánt – pl. gazdasági – terület kerüljön 
kialakításra) a várható elınyök és hátrányok mérlegelésével összességében megvizsgálásra 
érdemesnek tartotta, és vállalta, hogy a rendezési terv módosítását elıkészítteti azzal, hogy 
szükséges megvizsgálni a teljes ingatlan bevonásának szükségességét. 
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A Képviselı-testület felhatalmazta a Polgármestert az elıterjesztés 3. melléklete szerint 
településrendezési szerzıdés aláírására és a településrendezési terv módosításának 
megrendelésére. 
 
A településrendezési szerzıdések aláírásra kerültek, a településrendezési terv módosítása 
folyamatban van.  
 
5/2012. (II. 06.) 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 ártalmatlanító helyen történı elhelyezésére 
irányuló közszolgáltatási szerzıdés megkötésének érdekében az elıterjesztés 2. mellékletében 
foglalt ajánlattételi felhívásnak megfelelı tartalommal az alábbi 3 cégtıl kéri be az ajánlatokat: 
Saubermacher-Magyarország Kft, Hírıs Hulladékgazdálkodási Kft, A.S.A. Magyarország Kft 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a legalacsonyabb összegő 
ellenszolgáltatást nyújtó céggel megkösse a közszolgáltatási szerzıdést. 

A polgármester a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást nyújtó céggel, a 
Saubermacher-Magyarország Kft.-vel megkötötte a közszolgáltatási szerzıdést. 

 
10/2012. (II. 06.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának módosítása 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse és Felsılajos 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási 
megállapodásának módosítását az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva elfogadta. 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert a módosított társulási megállapodás 
aláírására. 
 
A módosított társulási megállapodás aláírásra került.  
 
2012. március 26. 
 
13/2012. (III. 26.) ÖH. 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása  
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta az elıterjesztés mellékletét 
képezı Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás módosított Társulási megállapodását egységes 
szerkezetbe foglalva. Egyúttal felhatalmazta a polgármestert a módosított társulási megállapodás 
aláírására. 
 
A módosított társulási megállapodás aláírásra került.  
 
14/2012. (III. 26.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának módosítása 
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Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse és Felsılajos 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási 
megállapodásának módosítását az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a társulási megállapodás 
aláírására. 
 
A módosított társulási megállapodás aláírásra került.  
 
15/2012. (III. 26.) ÖH. 
Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület önkormányzati tőzoltóságként 
történı további mőködtetéséhez települési önkormányzati hozzájárulás fizetése 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy mint 
a vonulási területben érintett települési önkormányzat a tőzoltási és mőszaki mentési feladatok 
elvégzését, valamint a közvetlen tőz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések 
végrehajtását a lajosmizsei önkormányzati tőzoltóságon keresztül biztosítja, és együttmőködési 
megállapodást köt a lajosmizsei önkormányzati tőzoltósággal az önkormányzati tőzoltóság 
fenntartásával, a települési hozzájárulás fizetésével kapcsolatban. Az önkormányzati tőzoltóság 
fenntartásához szükséges hozzájárulást (809.000 Ft.) Felsılajos Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelet 
3.1 melléklete „Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre” táblázat 4. sora 
terhére biztosította. 
A Képviselı-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az együttmőködési megállapodást 
aláírja.  
 
Az együttmőködési megállapodás aláírásra került, az önkormányzati tőzoltóság 
fenntartásához szükséges 809. 000 Ft. pénzeszköz átadása megtörtént.  
 
2012. április 23. 
 
17/2012. (IV. 23.) ÖH. 
2011. évi pénzmaradvány jóváhagyása 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi pénzmaradványt az 
alábbiak szerint fogadta el: 
 

Ezer Ft-ban 
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 16 651 
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -27 
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt - 
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt - 
Módosított pénzmaradvány 16 624 
Felhasználható pénzmaradvány 16 624 
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 16 624 

- Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 10 137 
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt 

pénzmaradvány 
6 487 

Szabad pénzmaradvány: - 
- Mőködési célú szabad pénzmaradvány - 
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány - 
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A Képviselı-testület felkérte a jegyzıt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó 
elıterjesztést a következı rendelet-módosításra készítse elı. 

A költségvetési-rendelet módosítása a fentieknek megfelelıen megtörtént.  

 

18/2012. (IV. 23.) ÖH. 
Felsılajos Község Önkormányzata tulajdonában lévı 11 helyrajzi számú ingatlanon lévı 
Faluház helyiségeinek bérleti díja 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı 11 helyrajzi 
számú ingatlanon lévı Faluház helyiségeinek bérleti díjait az alábbiakban határozza meg: 
 
 Helyiség megnevezése és bérleti díja  

   
1. Az épület DNY-i szárnya     70.000 Ft/év 
2. Az épület DK-i szárnya  150.000 Ft/év 
3. Az épület elıcsarnoka      5.000 Ft/alkalom 

   4. Az épület nagyterme, elıcsarnoka a szociális helyiségekkel, és a konyhával együtt 
100.000 Ft/alkalom /Felsılajos Község Önkormányzata ezen bérleti díjból a helyi lakosok 
részére 50 % kedvezmény biztosít/ 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazta a polgármestert a 
határozatban megállapított díjak szerinti szerzıdések megkötésére és aláírására.  
 
A Képviselı-testület által meghatározott épületrészek vonatkozásában a szerzıdések 
megkötésre kerültek. A kiszámlázások és a pénzügyi teljesülések hiánytalanul 
megvalósultak. 
 
2012. május 29. 
 
24/2012. (V. 29.) ÖH. 
Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Belsı Ellenırzési Társulási 
Megállapodás módosítását elfogadta, egyúttal az egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodás aláírására felhatalmazta a polgármestert. 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírásra került.  
 
2012. július 25.  
 
26/2012. (VII. 25.) ÖH. 
Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése  
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 31/2011. (VII. 29.) önkormányzati 
határozatával hozzájárult, 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. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete ennek a létszámnak a 
továbbvitelét engedélyezte 2012. szeptember 01. napjától 2012. december 31. napjáig. 
A Képviselı-testület vállalta, hogy a pszichológus, valamint a gyógypedagógus 2012. 
szeptember 1-jétıl 2012. december 31-ig történı foglalkoztatásához szükséges 16.549 Ft-ot 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
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1/2012. (II. 07.) rendelet 3.1 melléklet támogatás értékő mőködési kiadások és mőködési célú 
pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 4. sorában szereplı összeg terhére biztosítja.  
 
A pszichológus, valamint a gyógypedagógus 2012. szeptember 1-jétıl 2012. december 31-ig 
történı foglalkoztatásához szükséges 16.549 Ft átutalása megtörtént.  
 
28/2012. (VII. 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 
megállapodást a határozat melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 
 
A módosított társulási megállapodás 2012. július 26. napján aláírásra került.  
 
30/2012. (VII. 25.) ÖH. 
Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére visszatérítendı támogatás 
nyújtása  
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy a 
LEADER HACS jogcím birtokos Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére 
(képviselı: Kutasi Ferenc elnök) külön megállapodás alapján mőködési kiadásainak 
elıfinanszírozása céljából 178.200.- Ft, azaz: Egyszázhetvennyolcezer-kettıszáz forint összegő 
visszatérítendı támogatást biztosít. 
Kifizetés ütemezését a Képviselı-testület egy összegben határozta meg 2012. szeptember 15. 
napig, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás elkészítésére és aláírására. 
A Képviselı-testület vállalta, hogy a 178.200.-Ft összegő visszatérítendı támogatást a 2012. évi 
költségvetésrıl szóló 1/2012. ( II.07.) rendelet 3.§ (2) bekezdés b) pontja, bc) alpontjában foglalt 
általános tartalék terhére biztosítja 
 
A 178.200 Ft. összegő visszatérítendı támogatás átutalása megtörtént. A megállapodás 
2012. augusztus 10. napján aláírásra került.  
 
2012. szeptember 10.  
 
32/2012. (IX. 10.) ÖH. 
Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat részére a Felsılajos Külterület 05, 
018/21, 025, 029 és 032 hrsz. ingatlanok vonatkozásában használati (üzemeltetési) jog 
átadása  
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatában úgy döntött, hogy  
ingyenes használatra átadja az Önkormányzati tulajdonban lévı, az elıterjesztés mellékletét 
képezı „Munkalap1” nyilvántartás szerinti vízgazdálkodási létesítményeket a Dunamenti és 
Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat részére. A használati (üzemeltetési) jog átadásáról szóló 
szerzıdés aláírására a Képviselı testület felhatalmazta a polgármestert. 
 
A határozati kivonat megküldésre került a Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási 
Társulat részére. A határozat-kivonat szerinti megállapodás a Társulat többszöri 
megkeresésünkre sem küldte meg részünkre.  
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2012. október 25.  
 
36/2012. (X. 25.) ÖH. 
A járási hivatalok kialakításáról beszámoló, közös önkormányzati hivatal létrehozása 
Lajosmizse várossal 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármester járásokról, járási 
hivatalok kialakításáról valamint a polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok 
megalakításáról szóló elıterjesztését elfogadta. 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályos rendelkezései szerinti 
idıtartamon belül, közös önkormányzati hivatalt hoz létre Lajosmizse várossal.   
A Képviselı-testület megbízta a polgármestert a közös önkormányzati hivatal létrehozásával 
kapcsolatos tervezı, döntés-elıkészítı feladatok irányításával, a végrehajtási feladatok 
koordinálásával, a hatáskörébe tartozó döntések meghozatalával. 
 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló Képviselıt-testületi döntések 
január hónapban megszülettek. A megállapodás aláírására 2013. február 4. napján került sor, 
amelynek értelmében a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. napján jön létre.  
 
 
2012. november 26.  
 
43/2012. (XI. 26.) ÖH. 
Felsılajos Község Önkormányzata tulajdonában lévı 11 helyrajzi számú ingatlan helyiségeinek 
2013. évi bérleti díjáról 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának képviselı-testülete a tulajdonában lévı 11 helyrajzi 
számú   
ingatlan helyiségeinek 2013. évi bérleti díjait az alábbiakban határozza meg: 
 
 Helyiség megnevezése és bérleti díja  

   
1. Az épület DNY-i szárnya  28,68 m²   80.000 Ft/év 
2. Az épület DK-i szárnya 28,68 m² 170.000Ft/év 
3. Az épület elıcsarnoka 156,10 m²     5.000 Ft/alkalom 
4. Az épület nagyterme, elıcsarnoka a szociális helyiségekkel, és a konyhával együtt 

120.000 Ft/alkalom /Felsılajos Község Önkormányzata ezen bérleti díjból a helyi lakosok 
részére 50 % kedvezmény biztosít/ 

 
Felsılajos Község Önkormányzata határozata alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye és a Fekete István Általános Iskola, Sportiskola 
és Kollégium Felsılajosi Tagintézménye részére, valamint ezen szervek alapítványai által 
rendezett rendezvényekre a faluház helységeinek használatát díjmentesen biztosítja. 
A Képviselı-testület felhatalmazta a Polgármestert a bérleti szerzıdéseknek határozatban 
megállapított díjak szerinti megkötésére és aláírására.  
 
A 2012. április 23. napján meghatározott bérleti díjak megállapodásba foglalásakor a bérlık 
részérıl igényként merült fel, hogy a következı évi bérleti díjakról november 31-ig nyújtson 
tájékoztatást az önkormányzat. Ennek megfelelıen a tájékoztatás megtörtént, a megállapodások 
2012. december 13. napján megkötésre kerültek, és a kiszámlázásra sor került, a pénzügyi teljesítés 
esedékessége még nem járt le.  
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2012. december 10.  
 
49/2012. (XII. 10.) ÖH. 
Döntés a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszőntetésérıl 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás 2012. december 31. napjával történı megszüntetésérıl. Felkérte a 
polgármestert, hogy a megszüntetésrıl szóló határozatot 2012. december 13. napjáig küldje meg 
a Kecskeméti Kistérségi Iroda részére. 
A Képviselı-testület elfogadta a vagyonmegosztási szerzıdés alapját képezı – jelen 
elıterjesztésben megfogalmazott – vagyonfelosztás elveit, mely szerzıdés-tervezetét a 
Kecskemét Kistérségi Iroda vezetıje készít el.   
 
A megszüntetésrıl szóló határozat határidıre megküldésre került a Kecskeméti Kistérségi 
Iroda részére. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2012. december 31. napjával 
megszőnt, tekintettel arra, hogy a Társulásban résztvevı valamennyi település a 
megszüntetés mellett döntött.  
 
50/2012. (XII. 10.) ÖH. 
Döntés a Belsı Ellenırzési Társulás megszüntetésérıl 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött a Belsı Ellenırzési Társulás 
2012. december 31. napjával történı megszüntetésérıl. Felkérte a polgármestert, hogy a 
megszüntetésrıl szóló határozatot 2012. december 15. napjáig küldje meg a Belsı Ellenırzési 
Társulás részére. 
A Képviselı-testülete felkérte a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a Belsı Ellenırzési 
Társulás megszőnése esetén - figyelemmel a Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás 13. 
pontjában foglaltakra – a pénzügyi elszámolást készítse elı és terjessze a társult 
önkormányzatok képviselı-testületei elé. 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a határozatban foglaltak teljesülése 
esetén nyilatkozott, hogy a belsı ellenırzési feladatai ellátására nem kíván tagja lenni az 
esetlegesen 2013. január 1-jén megalakuló jogi személyiséggel rendelkezı társulásnak. 
 
A megszüntetésrıl szóló határozat 2012. december 15. napjáig megküldésre került a Belsı 
Ellenırzési Társulás részére. A pénzügyi elszámolás elıkészítése folyamatban van.  
 
2012. december 20. 
 
56/2012. (XII. 20.) ÖH. 
Az alapellátásban dolgozó egészségügyi szolgáltatókkal kötött feladat-ellátási szerzıdések 
felülvizsgálata  
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 
2000. évi II. törvény 2/B. pontjában foglaltaknak megfelelıen felülvizsgált, és az elıterjesztés 1-
7. mellékleteit képezı egészségügyi feladat-ellátási szerzıdéseket elfogadta és felhatalmazta a 
polgármestert az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdések aláírására. 
 
A szerzıdések minden érintett alapellátásban dolgozó egészségügyi szolgáltatóval 2012. 
decemberében aláírásra kerültek.  
 
58/2012. (XII. 20.) ÖH. 
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.  
Észak-Kiskunsági Erdészettel szociális célú  
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tőzifa vásárlásra szerzıdés kötése  
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a KEFAG 
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Észak-Kiskunsági Erdészetével (6041-Kerekegyháza, 
Dózsa György út 117.) 6 m3 mennyiségben  106.680.- Ft összértékben szociális célú tőzifa 
vásárlásra szerzıdést köt, és egyúttal felhatalmazta a polgármestert a szerzıdés aláírására.  
 
A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Észak-Kiskunsági Erdészettel a szerzıdés 
megkötésre került. Az igénybenyújtó rászorulók részére a tőzifa kiszállításra került. Az 
átadott pénzeszközzel a Magyar Államkincstár felé 2013. március 31-ig elszámol az 
Önkormányzat.  
 
61/2012. (XII. 20.) ÖH. 
Könyvtári ellátás biztosítása 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízta a polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalásokat a Katona József Megyei Könyvtár igazgatójával, valamint a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerületének igazgatójával annak 
érdekében, hogy a településen a könyvtári szolgáltatások biztosítottak legyenek, majd annak 
eredményét terjessze a Képviselı-testület elé. 
 
A könyvtári ellátás biztosított az erre vonatkozó megállapodás megkötése megtörtént a 
Megyei Könyvtárral 2012 decemberében, a KIK-kel a további egyeztetések jelenleg is 
folyamatban vannak.  
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
……./2013. (…….) ÖH  
A 2012. január 01-tıl 2012. december 31-ig 
tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott 
és 2012. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak  
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 
 

Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az aljegyzı jelentését – a 
2012. január 01-tıl 2012. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által 
meghozott és 2012. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról – 
elfogadja. 

 
Határidı: 2013. február 14. 
Felelıs: Képviselı-testület 

 
 
Lajosmizse, 2013. február 6. 
 
                   Muhariné Mayer Piroska sk.  
          aljegyzı 
 


