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ELŐTERJESZTÉS 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. május 28-i ülésére 
 

Tárgy:  Beszámoló a 2017. január 01-től 2017. december 31-ig tartó időszakban a 
Képviselő-testület által meghozott és 2017. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról 
 
Ikt. sz.:. LMKOHFL/256-1/2018.   
 
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 összes 
önkormányzati határozatot. A képviselő-testület határozatainak továbbítása a végrehajtásért 
felelős - előterjesztést készítő - ügyintéző részére minden esetben megtörtént a Képviselő-
testületi ülés időpontját követő 5 munkanapon belül. 
 
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testület tagjait: 
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2017. január 26. 
 
1/2017. (I. 26.) ÖH  
Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatával konzorciumi együttműködési megállapodás keretében pályázatot 
nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának  és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírásra az 
alábbi projekt tartalommal: 

a.) A projekt címe: „Lajosmizse és Felsőlajos települések külterületi közútjainak 
fejlesztése, és az önkormányzati külterületi utak kezeléséhez szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” 

b.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: 
ba.) Felsőlajos, 035 hrsz-ú külterületi út, 
bb.) Felsőlajos, 046 hrsz-ú külterületi út, 
bc.) Felsőlajos, 050 hrsz-ú külterületi út, 
bd.) Lajosmizse, 0260/2 hrsz-ú külterületi út, 
be.) Lajosmizse, 0271 hrsz-ú külterületi út. 

c.) A projekt által az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges, beszerzendő erő- és munkagépek: 

ca.) Felsőlajos Község Önkormányzata részére: 
caa.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
cab.) GardenGo SP 200 hótolólap, 
cac.) COSCO PS 500 típusú sószóró, 
cad.) CZTL 250 vonólap (gréder), 
cae.) GardenGo TMC-180 szárzúzó, 
caf.) GardenGo AGL 165 padkakasza. 

cb.) Lajosmizse Város Önkormányzata részére: 
cba.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
cbb.) GardenGo SP 200 hótolólap, 
cbc.) COSCO PS 500 típusú sószóró, 
cbd.) GardenGo TMC-180 szárzúzó, 
cbe.) GardenGo AGL 165 padkakasza 

d.) A projekt összes költsége 107.052.884.- forint. 
e.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 107.052.884.- forint. 
f.) Az igényelt támogatás összege 80.289.663.- forint.  

 
2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 

projekt megvalósítása érdekében Lajosmizse Város Önkormányzatával és 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 
 

3.) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt teljes 
költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegéből, azaz 26.763.221.- forintból 
Felsőlajos Község Önkormányzatára eső önkormányzati önerő részt, azaz 
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10.256.911.- forintot saját forrásból biztosítja. A fennmaradó önkormányzati önerő 
összeget, azaz 16.506.310.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja saját 
forrásból. 

4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a 3. pontban megjelölt Felsőlajos 
Község Önkormányzatára eső önkormányzati önerő összeget a 2017. évi költségvetési 
rendeletében elkülöníti.  

5.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert – Lajosmizse város polgármesterével együttműködve - a pályázati 
kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére. 

6.) Felsőlajos Község Önkormányzata visszavonja a „Döntés pályázat benyújtásáról a 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra” tárgyú, 59/2016. (XII. 15.) 
önkormányzati határozatát. 

 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2017. január 26. 
 
A pályázat 2017. évben határidőben benyújtásra került, a támogató szervezet pozitív  
elbírálásban részesítette  2018-ban. Jelenleg folyamatban van a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása az utak kivitelezése vonatkozásában, továbbá folyamatban van az árajánlatok 
bekérése a gépek-eszközök vonatkozásában. A megvalósítás várható határideje 2018. 
december 31. elbírálás alatt áll. (Ügyintéző: Dodonka Csaba főtanácsos, ügyiratszám: 
LMKOHFL/2/7/2017.) 
 
2/2017. (I. 26.) ÖH  
Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Gyula 
polgármester tiszteletdíját 2017. január 1-től 199.400.- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  

 
3/2017. (I. 26.) ÖH  
Polgármester költségtérítésének megállapítása 

 

Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Gyula 
polgármester költségtérítését 2017. január 1-től 29.910.- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  
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4/2017. (I. 26.) ÖH  
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun János 
alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1-től 120.000- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  

 
5/2017. (I. 26.) ÖH  
Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

 
Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun János 
alpolgármester költségtérítését 2017. január 1-től 18.000- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  

 
A határozatokból egy-egy példány a hivatal pénzügyi irodája részére átadásra került a számfejtés 
miatt. (Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska aljegyző, ügyiratszám: LMKOHFL/42/1/2017.) 

 
6/2017. (I. 26.) ÖH  
A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Főplébánia Karitász 
Alapítvány - előterjesztés 1. melléklete szerinti - 2016. évről szóló szakmai beszámolóját 
elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 

 
7/2017. (I. 26.) ÖH  
Feladat-ellátási szerződés elfogadása a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
fenntartójával, Római Katolikus Főplébániával  

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 3. 
melléklet szerinti feladat-ellátási szerződést, amelyet a Római Katolikus Főplébániával 
köt önkormányzati kötelező feladat – szenvedélybetegek és pszichiátria betegek 
nappali ellátására, továbbá a pszichiátriai betegek-, szenvedélybetegek közösségi 
ellátására, és szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátására.    

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a melléklet szerinti feladatellátási aláírására. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozatokról a Római Katolikus Főplébániát tájékoztassa. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 
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A beszámoló elfogadásáról szóló határozat kivonat és a polgármester által aláírt feladat-
ellátási szerződés 2017. január 30-án megküldésre került a Római Katolikus Főplébánia 
részére.  (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet vezetői referens, ügyiratszám: 
LMKOHFL/26/2/2017.) 
 
2017. február 16. 
 
8/2017. (II. 16.) ÖH  
Felsőlajos Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján az önkormányzat saját 
bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017. évet követő három évre várható 
összegét az Előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg. 

2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó 
beruházások jelenleg nem ismertek. 

3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat 
gazdálkodása a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott 
előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. február 16. 

 
Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nem 
keletkezett. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető, ügyiratszám: 
LMKOHFL/133/1/2017.) 
 
9/2017. (II. 16.) ÖH  
XV. Felsőlajosi Falunap program- és  
költségvetési tervezetének jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a XV. Felsőlajosi Falunap 
program- és költségvetési tervezetét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a végleges programtervet jóváhagyja, azzal, hogy arról a Képviselő-
testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.  
3. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a XV. Felsőlajosi Falunap 
maximális költségvetését 1.600.000 Ft-ban határozza meg, melyből 635 e Ft-ot a 2017. 
évi költségvetésről szóló rendelet 5. melléklet 19. sora terhére, 965 e Ft-ot az 1. melléklet 
„Felsőlajos Község Önkormányzat 2017. évi kiadásai” táblázat 1.5.4.1. sorában szereplő 
„Általános tartalék” terhére biztosít. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. február 16. 
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A végleges programtervet a polgármester jóváhagyta és arról a Képviselő-testületet a soron 
következő ülésen tájékoztatta. A falunapi rendezvény 2017. június 25-én megtartásra került. 
(Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, vezetői referens, ügyiratszám: LMKOHFL/122/1/2017.) 
 
10/2017. (II. 16.) ÖH  
Hozzájárulás Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint 
a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 
módosításához  

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításához.   
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. február 16. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének tájékoztatása a hozzájárulásról 
megtörtént. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, vezetői referens, ügyiratszám: 
LMKOHFL/130/1/2017.) 
 
 
11/2017. (II. 16.) ÖH  
Hozzájárulás Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításához  
 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához azzal, hogy a 
rendelet-tervezet mellékletében az 1.3.1. soron szereplő „Szociális segítés” intézményi 
térítése díja: 650 Ft/fő/óra, az 1.3.2. soron szereplő „Személyi gondozás” intézményi térítési 
díja: 820 Ft/fő/óra. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. február 16. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének tájékoztatása a hozzájárulásról 
megtörtént. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, vezetői referens, ügyiratszám: 
LMKOHFL/131/1/2017.) 
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12/2017. (II. 16.) ÖH  
A 2016. január 01-től 2016. december 31-ig 
tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott 
és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak  
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beszámolóját – a 2016. 
január 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott 
és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról – elfogadja. 
 
Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
Az ügyiratban egy példány határozat elhelyezve, további végrehajtást nem igényel. 
(Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska, aljegyző, ügyiratszám: LMKOHFL/117/1/2017.) 
 
2017. március 6. 
 
13/2017. (III. 06.) ÖH  
Döntés pályázat benyújtásáról a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű pályázati 
felhívásra 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a közös 
hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet 
nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti 
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.  
 

2.) A projekt címe: „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való 
csatlakozása” 

 
3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert – Lajosmizse város polgármesterével együttműködve - a pályázati 
kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatói Okirat megkötésére. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2017. március 06. 
 
A pályázat határidőben benyújtásra került, azt pozitív elbírálásban részesíttették. A támogatói 
okirat 2017. 05. 03-án aláírásra kerül. 2018. 01. 30-ig az asp rendszer kiépítésre került az 
Önkormányzatnál. (Ügyintéző: Dodonka Csaba, főtanácsos, ügyiratszám: 
LMKOHFL/160/2/2017.) 
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2017. március 23. 
 
14/2017. (III. 23.) ÖH  
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület  
támogatása 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére 20.000 Ft-ot nyújt a 
gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekek, illetve az őket gyógyító 
intézmények segítésének támogatására. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt 
támogatás pénzügyi fedezetét Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzat 2017. évi összevont 
kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 

3) Felsőlajos Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesülettel 
kösse meg a támogatási szerződést.  

Határidő: 2017. március 23. 
        Felelős: Képviselő-testület 
 
15/2017 (III.23.) ÖH 
Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs 
támogatása 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Bács-
Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs részére 50.000 Ft-ot 
nyújt a felhalmozási költségek támogatására. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt 
támogatás pénzügyi fedezetét Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzat 2017. évi összevont 
kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei 
Rendőrőrssel kösse meg a támogatási szerződést.  
Határidő: 2017. március 23. 

        Felelős: Képviselő-testület 
 
Az előirányzat a 6/2017. (III.24.) önkormányzati rendeletmódosítással átvezetésre került a 
rendeleten, a teljesítés megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, pénzügyi vezető, 
ügyiratszám: LMKOHFL/133/2/2017.) 
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16/2017. (III. 23.) ÖH  
Felsőlajos Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítása 
 

Határozat 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatot.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. március 23. 
 
 
17/2017. (III. 23.) ÖH  
Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terve 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos Község 
Önkormányzatának 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és jelen határozat 
melléklete szerint elfogadta. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. március 23. 
 

17/2017. (III.23.) határozat melléklete 
Felsőlajos Község Önkormányzata 

2017. évi közbeszerzési terve 
 

Ajánlatkérő neve: Felsőlajos Község Önkormányzata 
 

Sorszám 
A közbeszerzés 

tárgya  
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárástípus 
Az eljárás tervezett 

megindítása 

1 

Építési beruházás: 
Óvoda épületének 

felújítása és bővítése 
TOP pályázat keretén 

belül 

Nemzeti 
eljárásrend 

A közbeszerzésekről 
szóló 

2015. évi CXLIII. 
törvény 115. § 

TOP-1.4.1-15-BK1-
2016-00021 

pályázat 
eredményétől 

függően 

 
2 
 
 

Építési beruházás: 
Útépítés (Óvoda utca) 

 
 

 
Nemzeti 

eljárásrend 
 
 

A közbeszerzésekről 
szóló 

2015. évi CXLIII. 
törvény 115. § 

 

2017. május 
 

 
 
3 
 
 

 
Építési beruházás: 
Útépítés (046 hrsz) 

 
 

 
Nemzeti 

eljárásrend 
 
 
 
 

A közbeszerzésekről 
szóló 

2015. évi CXLIII. 
törvény 115. § 

 
 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-
16 

pályázat 
eredményétől 

függően 
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A közbeszerzési terv 2017. március 27. napján a közbeszerzési adatbázisba feltöltésre került, 
majd ugyanezen a napon a  település honlapjára is. (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea, irodavezető, 
ügyiratszám: LMKOHFL/52/2/2017.) 
 
2017. április 10. 
 
18/2017. (IV.10.) ÖH  
Ügyeleti rendelők karbantartása, fejlesztése 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
ügyeleti rendelők karbantartására, fejlesztésére 1.323.400 Ft-ot különít el. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt 
fejlesztés, karbantartás pénzügyi fedezetét Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi 
kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szükséges szakemberekkel, partnerekkel a beszerzéseket 
lebonyolítsa, illetve a szerződéseket megkösse.  
Határidő: 2017. április 10. 

        Felelős: Képviselő-testület 
 
Az ügyeleti rendelők felújítása karbantartása megtörtént. A teljesítés 1.270.322Ft volt. 
(Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, pénzügyi vezető, ügyiratszám: LMKOHFL/133/3/2017.) 
 
 
19/2017. (IV.10.) ÖH  
Felsőlajos Község Önkormányzatának közös tulajdonát képező, Homokhátság 
Nonprofit Kft. 120.000 forintos üzletrésze ¼-ed tulajdoni hányadának értékesítésével 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 15.000 forintos 
vételáron értékesíti a Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban 
Felsőlajos Község Önkormányzatát megillető 120.000 forintos üzletrész ¼-ed részét 
Szentkirály Község Önkormányzatának, melynek érdekében felhatalmazza Felsőlajos Község 
Polgármesterét az értékesítéshez szükséges valamennyi intézkedés megtételére.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 10. 
 
A határozat végrehajtása érdekében 2017. április 11-én a felek között érvényes üzletrész 
átruházási megállapodás született. (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea, irodavezető, ügyiratszám: 
LMKOHFL/197/3/2017.) 
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20/2017. (IV.10.) ÖH  
Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati  
Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi munkájáról 
 

         Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 10. 
 
A határozat kivonat megküldése a Koller Dániel és Sánta Tibor részére 2017. április 18-án  
megtörtént.   (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, vezetői referens, ügyiratszám: 
LMKOH/590/8/2017.) 
 
21/2017. (IV.10.) ÖH  
Az alapellátásban dolgozó orvosok  
2016. évi szakmai beszámolója 

Határozat 
 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapellátásban dolgozó orvosok 
2016. évi szakmai beszámolóit megvitatta, és azokat elfogadja.    
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 10. 
 
A beszámoló elfogadásáról szóló határozat kivonat 2017. április 12-én megküldésre került 
valamennyi orvos részére. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, vezetői referens, ügyiratszám: 
LMKOHFL/184/9/2017.) 
 
2017. április 27. 
 
22/2017. (IV.27.) ÖH  
Ételszállító edények beszerzése 
Iskola melegítő konyha részére 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Iskola Melegítő konyha részére ételszállító edényzet beszerzésére 224.155 Ft-ot 
különít el. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt 
eszközbeszerzés pénzügyi fedezetét Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai című 
táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő beszállítóval a beszerzést 
lebonyolítsa, illetve a szerződést megkösse.  
Határidő: 2017. április 27. 

        Felelős: Képviselő-testület 
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Az előirányzat a 9/2017. (III.24.) önkormányzati rendeletmódosítással átvezetésre került, a 
teljesítés megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, pénzügyi vezető, ügyiratszám: 
LMKOHFL/133/4/2017.) 
 
23/2017. (IV.27.) ÖH  
Javaslat az anyakönyvi események engedélyezésének 

  szabályairól és díjairól alkotott önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára  

Határozat 
 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/TH/02595-1/2017. iktatószámú „javaslat az 
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól alkotott 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára” tárgykörű törvényességi intézkedés 
keretében tett javaslatát és a törvényességi javaslatban foglaltakkal egyetért. 

(2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Lajosmizsei  
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 14/2011. 
(XII.09.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát végezze el és ennek eredményeként 
az új rendelet-tervezetet/tervezeteket terjessze a Képviselő-testület elé 2017. június 30-
ig. 

(3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozatban foglalt döntésről a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatalt az NJT rendszeren keresztül a jegyző közreműködésével 
tájékoztassa. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. április 27. 

 
Az ügyiratban 2017. május 3–án elhelyezve az előterjesztés, a kivonat és a kormányhivatalnak 
szóló levél, mellyel tájékoztatást kaptak az önkormányzati döntésről. (Ügyintéző: Muhariné 
Mayer Piroska, aljegyző, ügyiratszám: LMKOHFL/245/2/2017.) 
 
2017. április 28. 
 
24/2017. (IV.28.) ÖH. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NHKV Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság /továbbiakban: Koordináló szerv/ 8522-54/2017. iktatószámú 
levelében foglaltakra hivatkozással, - mely szerint az Izsák-Kom Nonprofit Kft. 
részére 3700-83/2016. számon kiállított megfelelőségi vélemény azonnali hatállyal 
visszavonásra került - úgy dönt, hogy az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel felmondja a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felmondja a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az Előterjesztés 2. sz. 



14 
 

mellékletét képező megállapodás egyoldalú nyilatkozattá történő átdolgozására, és 4) 
pont szerinti aláírásra történő előkészítésére azzal, hogy a felmondás 2017. április 30. 
napján lép hatályba.  

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény 33. § (1) és 37. § (4) bekezdéseiben foglalt kötelezettségei 
teljesítése érdekében elfogadja az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és 
Viziközmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rövidítve 
„ÖKOVÍZ”  Nonprofit  Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65., Cégj sz.: 13-09-086647; 
Adósz: 12564392-2-13, KÜJ:100 279 742; KTJ: 101 084 999) megkötendő – az 
Előterjesztés 4. sz. mellékletét képező, határozott ideig, határozott feltétel 
bekövetkezéséig: az új közszolgáltató kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás 
eredményes lefolytatásáig és ez alapján kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés hatályba lépésének napjáig tartó - hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés-tervezetet, azzal hogy Felsőlajos Község Önkormányzatát a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés vonatkozásban 15 napos indoklás 
nélküli felmondási jog illesse meg. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a jegyzőt, hogy a szerződés-tervezetet ennek megfelelően készítse elő 
a 4) pont szerinti aláírásra. 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a jelenlegi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2017. 
április 30-i dátummal történő felmondásáról szóló nyilatkozat, és az új 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2017. május 01. napjával történő 
aláírására. 

5) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri továbbá a 
polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a Koordináló 
szerv részére történő megküldésére. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. április 28. 

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés aláírásra került, a koordináló szerv felé 
határidőben megküldtük, a közszolgáltatás zökkenőmentesen feltöltésre került az NKHV 
honlapjára, működik. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, vezető tanácsos, ügyiratszám: 
LMKOHFL/111/2/2017.) 
 
2017. május 30. 
 
25/2017. (V.30.) ÖH  
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának átfogó értékelése 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. 
melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő, és az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az előterjesztés mellékletét képező - átfogó 
értékelést elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30. 



15 
 

A gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról szóló határozat kivonat megküldése a beszámolót 
készítők részére megtörtént, valamint a BKM-i Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
részére is el lett küldve 2017. május 31-én. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, vezetői referens, 
ügyiratszám: LMKOHFL/180/12/2017.) 
 
26/2017. (V.30.) ÖH  
Döntés Egészségfejlesztési Irodával történő együttműködésről 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1.8.19-17 „Az 
alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése-népegészségügy helyi 
kapacitás fejlesztése” – pályázat keretében – az előterjesztés 2. melléklete szerinti – 
megállapodást köti a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 
működő, Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságával.  

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.  

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert arra, hogy az 1. pontban foglalt megállapodás egy példányával 
megkeresse Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének Vezetőjét, annak érdekében, hogy az Együttműködő Partneri feladatok 
végrehajtásában közreműködjön. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30. 

 
A polgármester által aláírt megállapodás megküldésre került 2017. május 31-én a Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata felé. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, vezetői referens, 
ügyiratszám: LMKOHFL/313/2/2017.) 

 
27/2017. (V.30.) ÖH  
Gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári 
napközbeni ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:  
 
1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2017. június 19. napjától 2017. 

augusztus 17. napjáig biztosítja a gyermekek nyári napközbeni ellátását, naponta 7.30 
órától 16.30 óráig. 

2) Az önkormányzat a nyári napközbeni ellátás során az étkezést az Intézmények 
Gazdasági Szervezetéhez tartozó konyhákon keresztül biztosítja a gyermekek részére 
azzal, hogy az étkezésért Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének a 
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. melléklete szerinti térítési díjat kell 
megfizetni a törvényes képviselőnek az általa igényelt időszakra előre. 

3)    Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához 
szükséges megbízási díjat a szerződő fél részére bruttó 1020 Ft/óra összegben és ezen 
felül a foglalkoztatásokra történő felkészülésre 10 órának megfelelő megbízási díj 
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összegben állapítja meg, valamint biztosítja a felügyelő pedagógus részére az étkezést 
is.  

4) Az önkormányzat a gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához szükséges 
pénzügyi fedezetet (a megbízási díjak, az étkeztetés és az egyéb költségeket) a 2017. évi 
költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos 
Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai táblázat működési kiadások terhére 
biztosítja. 

5)    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  
a) az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátását a 2017. június 19. napjától 2017. 
augusztus 17. 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, 
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 feladatellátás érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtegyen, a szükséges 
megállapodásokat megkösse a 3. pontban foglalt feltételek figyelembe vételével.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30. 

 
A gyermekek nyári napközbeni ellátása a határozatban foglaltaknak megfelelően 
megszervezésre és lebonyolításra került. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, vezetői referens, 
ügyiratszám: LMKOHFL/270/1/2017.) 
 
28/2017. (V.30.) ÖH  
Felsőlajos Község közrend- és közbiztonsági  
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó Felsőlajos 
Község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30. 
 
2017. június 6-án a közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásának 
határozata megküldésre került a Kecskeméti Rendőrkapitányság és a Lajosmizsei Rendőrőrs 
részére. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, vezetői referens, ügyiratszám: 
LMKOHFL/579/6/2017.) 
 
 
 
 



17 
 

29/2017. (V.30.) ÖH  
A Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola  
átszervezésének véleményezése 
 

Határozat 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cziffra György Alapfokú 
Művészeti Iskola – előterjesztés melléklete szerinti - intézményi átszervezését 
véleményezte, az abban foglaltakkal egyetért. 

2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a döntésről szóló határozat-kivonatot 2017. május 31. napjáig 
küldje meg a Monori Tankerületi Központ részére.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30., illetve 2017. május 31. 

 
2017. május 31-én a Monori tankerületi központ részére megküldésre került a határozat-
kivonat. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, vezetői referens, ügyiratszám: 
LMKOHFL/269/2/2017.) 
 
30/2017. (V.30.) ÖH  
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével 
kapcsolatos döntések meghozatala (üzemeltetésről szóló jelentés) 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, 
a Bácsvíz Zrt. által elkészített, Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló 
víziközművek 2016. évi üzemeltetéséről szóló jelentést elfogadja.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2017. május 30. 
 
31/2017. (V.30.) ÖH  
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével 
kapcsolatos döntések meghozatala (vállalkozási szerződés módosítása) 
 

Határozat 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja 
az előterjesztés 2. mellékletét képező vállalkozási szerződésmódosítást. 

2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza Juhász Gyula Polgármestert jelen határozattal érintett 
szerződésmódosítás megkötésére. 

Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2017. május 30. 
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32/2017. (V.30.) ÖH  
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével 
kapcsolatos döntések meghozatala (üzemeltetésre átadott vagyon hasznosítása) 
 

Határozat 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja 
az előterjesztés 3. mellékletét képező, az üzemeltetésre átadott vagyon hasznosításáról 
szóló megállapodást. 

2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász Gyula 
Polgármestert jelen határozattal érintett szerződés megkötésére. 

Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2017. május 30. 
 
A 2. és 3. melléklet szerinti szerződés és megállapodás megkötésére 2017. május 30. napján 
sor került.(Ügyintéző: dr. Tóth Andrea, irodavezető, ügyiratszám: LMKOHFL/49/4/2017.) 
 
33/2017. (V.30.) ÖH  
Beszámoló az adóztatásról 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2016. évre vonatkozó 
önkormányzati adóztatásról szóló beszámolót. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30. 
 
A határozat kivonat az ügyiratban elhelyezve, további ügyintézését nem igényel. 
(Ügyintéző: Gazsó Krisztina, adóügyi ügyintéző, ügyiratszám: LMKOHFL/205/1/2017.) 
 
34/2017. (V.30.) ÖH  
2016. évi ellenőrzési jelentés 
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi ellenőrzési jelentést 
megtárgyalta és elfogadta. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30. 
 
A határozat kivonat az ügyiratban elhelyezve. (Ügyintéző: dr. Csikai Zsolt belső ellenőr, 
ügyiratszám: LMKOH/3429/2/2017.) 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
35/2017. (V.30.) ÖH  
Tulajdonosi hozzájárulás a községi vízellátást biztosító   
mélyfúrású kutak vízbázis védelembe helyezéséhez 

                                                
                                                  Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Felsőlajos község vízellátó 
rendszerének tulajdonosa, hozzájárul a felsőlajosi 221 és 222 hrsz. alatt lévő mélyfúrású kutak 
vízbázis védelembe helyezéséhez. 
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A határozat megküldésre került a kérelmező részére melynek alapján a vízbázis védelembe 
helyezése megtörtént. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, irodavezető, ügyiratszám: 
LMKOHFL/79/10/2017.) 
 
36/2017. (V.30.) ÖH  
Helyi foglalkoztatási 
együttműködésben való részvétel 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt 
kíván venni együttműködő partnerként a Tiszakécskei Járás és a Kecskeméti 
Járásból a Kecskemét Megyei Jogú Város által létrehozott paktumhoz nem 
csatlakozott érintett települések által megvalósítandó TOP-5.1.2-16 kódszámú, a 
„Helyi foglalkoztatási együttműködések” felhívásra benyújtandó támogatási 
kérelem pozitív elbírálása esetén megvalósuló helyi foglalkoztatási 
együttműködésben. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
konzorcium vezetője Tiszakécske Város Önkormányzata legyen. Egyben felkéri a 
konzorcium vezetőt, hogy a támogatási kérelem benyújtásához szükséges 
tevékenységeket, dokumentációt készítse elő.  

3) Amennyiben a támogatási kérelem előkészítéséhez pénzügyi fedezetre van 
szükség, úgy jóváhagyásra Felsőlajos Község Polgármestere köteles azt a 
képviselő-testület elé terjeszteni. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30. 

 
A szándéknyilatkozat 2017. 07. 06. napján került kiállításra és benyújtásra Tiszakécske Város 
Önkormányzata részére. A pályázattal kapcsolatban további teendőm nem volt még. 
(Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati referens, ügyiratszám: LMKOHFL/314/1/2017.) 
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37/2017. (V.30.) ÖH  
Közterület névadása 

H a t á r o z a t 
 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőlajosi 035 helyrajzi 

számú közút és a 034/18 helyrajzi számú magánút ingatlan(ok)nak 2017. június 1-i 
hatállyal a(z) Márka ipartelep nevet adja. 

2) A házszámozás folyamatos rendszer szerinti lesz. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30, illetve 2017. június 1. 

 
A szükséges intézkedés a névhasználathoz megtörtént.  
 
40/2017. (V.30.) ÖH  
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
a 2016. évben végzett munkájáról 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évre vonatkozó beszámolóját. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30. 
 
A határozat kivonat az ügyiratban elhelyezve, további ügyintézését nem igényel. 
(Ügyintéző: dr. Balogh László jegyző felelősségével Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
koordinálásával a Hivatal Iroda és Csoportvezetői, ügyiratszám: LMKOH/580/3/2017.) 
 
Zárt ülés: 
 
38/2017. (V.30.) ÖH. 
Felsőlajos Községért kitüntető cím adományozása 
 
39/2017. (V.30.) ÖH. 
Első lakáshoz jutók támogatás iránti kérelme 
 
2017. június 12. 
 
41/2017. (VI.12.) ÖH  
Ladánybene –Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás  
támogatása 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 230.310 
Ft-tal támogatja a Ladánybene –Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati 
Társulás részére a Ladánybene és Felsőlajos települések szennyvízelvezetésére és 
tisztítására a 2000 LE feletti agglomeráció kialakítására vonatkozó 
megvalósíthatósági tanulmány és felülvizsgálati dokumentáció elkészítését.  

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt 
támogatás pénzügyi fedezetét Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati 
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rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai című 
táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozatban foglaltakkal kapcsolatos valamennyi teendő 
megtételére. 
Határidő: 2017. június 12. 

        Felelős: Képviselő-testület 
 
Az előirányzat a 12/2017. (III.24.) önkormányzati rendeletmódosítással átvezetésre került, a 
teljesítés megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, pénzügyi vezető, ügyiratszám: 
LMKOHFL/133/7/2017.) 
 
2017. június 29. 
 
42/2017. (VI.29.) ÖH  
Házasságkötések során alkalmazandó 
bérleti és egyéb díjak 

Határozat 
 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házasságkötések során 
alkalmazandó bérleti és egyéb díjakat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. A Felsőlajos, Iskola utca 12. szám alatti Faluház 
épületében található Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal Felsőlajosi kirendeltségének helyisége.  

 

Térítésmentes az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 18. § (1) 
bekezdésére figyelemmel.            

2. A Felsőlajos, Iskola utca 12. szám alatti Faluház 
épületében található nagyterem bérleti díja: 

 
 

2.1. Amennyiben a házasulók kizárólag a hivatalos 
házasságkötési szertartás lebonyolításának idejére veszik 
igénybe: 

 

bruttó 10.000 Ft 
 

2.2. 

Amennyiben a házasulók a hivatalos házasságkötési 
szertartás lebonyolításán túl a házasságkötéshez 
kapcsolódó családi rendezvény céljára is igénybe veszik: 

 

Felsőlajos Község 
Önkormányzata 46/2016. 
(XI. 21.) határozata 1.2 
pontjában meghatározott 
bérleti díj, az ott 
meghatározott 
kedvezménnyel. 
 

3. Díszborító biztosítása a házasulók részére bruttó 1500 Ft 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. június 29. 
 
Az anyakönyvvezető részére egy példány határozat átadva és az ügyiratban is elhelyezve. 
(Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska, aljegyző, ügyiratszám: LMKOHFL/245/4/2017.) 
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43/2017 .(VI.29.)ÖH 
 Döntés a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 
való csatlakozásról 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Duna-Tisza 
Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási megállapodást 
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására és a szükséges intézkedések megtételére 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanács tagjának  
Nagyné Balogh Csillát, Fülöpháza polgármesterét delegálja. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. június 29. 
 
44/2017 .(VI.29.)ÖH 
 Döntés a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 
való csatlakozásról 

  
Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével összefüggő feladatköröket 
2017. október 1. napját követően nem a Duna-Tisza Közi Nagyérség Regionális 
Szilárd Hulladék Gazdálkodási Rendszer tagjaként kívánja ellátni amennyiben ennek 
Felsőlajos Község Önkormányzatára nézve hátrányos következménye nincs és 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási és Vagyonkezelési 
Szerződés módosításának kezdeményezésére.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. június 29. 
 
A határozat a döntésről 2017. 07. 03-án megküldésre került dr. Obán Csaba e-mail címére. A 
Társulási Megállapodást aláírásra Kecskemét Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala készíti 
elő. A Társulási Megállapodás Preambulum „9” pontja rendelkezik arról, hogy, a tagok 
tudomással bírnak arról, hogy 2001. és 2010. között ISPA pénzügyi források támogatásával 
Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Szilárd Hulladék Gazdálkodási elnevezéssel 
konzorcium jött létre 49 település együttműködésében. A Tulajdon Közösség vagyona a 
Társulási Megállapodás értelmében a Duna-Tisza Közi települések hulladékgazdálkodásának 
működését szolgálja.  (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, vezető tanácsos, ügyiratszám: 
LMKOHFL/111/9/2017.) 
 
45/2017 .(VI.29.)ÖH 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése  
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját áttekintette, és az előterjesztés 
mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. június 29. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program felhelyezésre került Lajosmizse Város Honlapjára, 
valamint megküldésre került a Szociális és Gyámügyi Főosztály részére.  
(Ügyintéző: Nagy Judit, vezető főtanácsos, ügyiratszám: LMKOHFL/229/4/2017.) 
 
46/2017. (VI.29.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal    
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 

1)  Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal – a határozat 1. mellékletét képező –módosító okiratát 
jóváhagyja.  

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja és felkéri Basky Andrást, Lajosmizse 
Város Polgármesterét, hogy a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 

Felelős: Képviselő-testület, Juhász Gyula polgármester 
Határidő: 2017. június 29. 

 
1. melléklet a 46/2017. (VI.29.) határozathoz 

 
Okirat száma: LMKOH/3/2017. 

Módosító okirat 
 A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal, a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő- testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által 2015. április 27. napján kiadott LMKOH/2/2015. alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  ………../2017. (……….) 
határozatával  és Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…………/2017. (……...) határozatával elfogadott módosító határozatokra  
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyzőt a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 82-83.§-ai, valamint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvény rendelkezéseinek és a 
közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásnak megfelelően – 
a székhelytelepülés - Lajosmizse Város Önkormányzatának Polgármestere – 
Felsőlajos polgármesterének előzetes írásos véleményével - pályázat alapján 
határozatlan időre nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója 
Lajosmizse Város Polgármestere. „  

 
2. Az alapító okirat 5.2. pontja táblázatának 1. sora a következőre módosul:  

„  

1 Köztisztviselő Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény és a  közszolgálati tisztviselők képesítési 
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előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) 
kormányrendelet 

„ 
 

3. Az alapító okirat 5.3. pontja törlésre kerül.  
 
 
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, 2017. ………………..               Felsőlajos, 2017. ……………………. 

P.H. 

________________________________   
 ______________________________ 
                   Basky András                                                                                Juhász Gyula  
    Lajosmizse Város polgármestere                                                     Felsőlajos Község 
polgármestere 
 
A Magyar Államkincstárnál a bejegyzés 2017. 07. 05. napján megtörtént.(Ügyintéző: 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens, ügyiratszám: LMKOHFL/84/5/2017.) 
 
47/2017. (VI.29.) ÖH. 
Feladat-ellátási szerződés és hozzájárulás telephely bejegyzéshez 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az étkeztetés biztosítására 
Lajosmizse Város Önkormányzatával és Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezetével háromoldalú feladat-ellátási szerződést köt.  

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést aláírja és a szükséges intézkedéseket 
megtegye.  

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az 
előterjesztés szerinti telephely bejegyzések Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító okiratába bejegyzésre kerüljenek.  
Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester 
Határidő: 2017. június 29. 

 
A háromoldalú szerződés 2017.06.30-án aláírásra került. ( (Ügyintéző: Rostásné Rapcsák 
Renáta intézményi referens, ügyiratszám: LMKOHFL/84/5/2017.) 
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2017. augusztus 10. 
 
48/2017. (VIII.10.) ÖH. 
Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja 
igényét Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. mellékletének I.9. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás 
alapján a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra.  

2.) Az 1.) bekezdésben igényelt támogatás 68 m3 a kemény lombos fafajtából, melynek 
Felsőlajos Község Önkormányzatát terhelő önrésze 238.000.- Ft + Áfa, azaz 
mindösszesen bruttó 302.260.- Ft – amely önerő összegből a kötelezően vállalt önerő 
összege 68.000.- Ft + Áfa, azaz bruttó 86.360.- Ft, és az önként vállalt önerő összege 
170.000.- Ft + Áfa, azaz bruttó 215.900.- Ft -, melyet Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. 
(II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. 
évi kiadásai táblázata 1.5.4.1. Általános tartalék elnevezésű sora terhére biztosít. 

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális 
célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. A tűzifa szállításából – ideértve 
a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek Felsőlajos Község 
Önkormányzatát terhelik. 

4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi teendő és nyilatkozat megtételére 
és a szükséges szerződések megkötésére.  

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 10. 

 
A pályázat 2017. 08. 15-én benyújtásra került, és pozitív elbírálásban részesült, melynek 
alapján a tűzifa kiosztásra került azt igénylő és rászoruló lakosok részére. (Ügyintéző: 
Dodonka Csaba, vezető tanácsos, ügyiratszám: LMKOHFL/509/4/2017.) 
 
49/2017. (VIII.10.) ÖH. 
Pályázat benyújtása aTOP-3.2.1-16 azonosító 
számú pályázati felhívásra a Faluház 
épületének energetikai fejlesztésére 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-
3.2.1-16 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 
pályázati kiírásra bruttó 39.000.000.- forint támogatási összegre a Faluház épületének 
(6055 Felsőlajos, Iskola utca 12.) energetikai korszerűsítésére. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a 



26 
 

pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok 
előkészítésére és aláírására. 

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Faluház épületének 
energetikai fejlesztése pályázat „projekt előkészítés, tervezés” költségei, 1.950.000 
forintot a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklet „Felsőlajos Község Önkormányzat 2017. évi kiadásai” táblázat 1.5.4.1. 
általános tartalék sor terhére biztosítja. 

Felelős: Képviselő-testület 
            Határidő: 2017. augusztus 10. 
 
A pályázat benyújtásra került és pozitív elbírálásban részesült, jelenleg a támogatási 
szerződés megkötése folyamatban van. (Ügyintéző: Horváth Sándor , vezető tanácsos, 
ügyiratszám: LMKOHFL/501/26/2017.) 
 
50/2017. (VIII.10.) ÖH. 
Pályázat benyújtása aTOP-3.2.1-16 azonosító 
számú pályázati felhívásra az Iskola 
épületének energetikai fejlesztésére 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-
3.2.1-16 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 
pályázati kiírásra bruttó 40.500.000.- forint támogatási összegre az Iskola épületének 
(6055 Felsőlajos, Iskola utca 16.) energetikai korszerűsítésére. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a 
pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok 
előkészítésére és aláírására. 

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Iskola épületének 
energetikai fejlesztése pályázat „projekt előkészítés, tervezés” költségei, 2.025.000 
forintot a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklet „Felsőlajos Község Önkormányzat 2017. évi kiadásai” táblázat 1.5.4.1. 
általános tartalék sor terhére biztosítja. 
Felelős: Képviselő-testület 

            Határidő: 2017. augusztus 10. 
 
A pályázat benyújtásra került és pozitív elbírálásban részesült, jelenleg a támogatási 
szerződés megkötése folyamatban van. ( Ügyintéző: Horváth Sándor , vezető tanácsos, 
ügyiratszám: LMKOHFL/501/26/2017.) 
 
Zárt ülés: 
 
51/2017. (VIII.10.) ÖH.  
Zárt ülés határozata 
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2017. szeptember 18. 
 
52/2017. (IX.18.) ÖH. 
Iskolavédőnői telephely kialakítása Felsőlajoson 
 

Határozat 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézménye 
tanulói számára az iskolavédőnői feladatok – a háziorvosi rendeléseket figyelembe 
véve - a Faluházban (6055 Felsőlajos, Iskola utca 12.) működő háziorvosi rendelő 
helyiségben kerüljenek ellátásra. 

2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 2. 
mellékletében szereplő Együttműködési megállapodást, és egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 18.  

 
Az aláírt együttműködési megállapodás és a határozat kivonat megküldésre került az EGYSZI 
intézményvezetője részére. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, vezetői referens, ügyiratszám: 
LMKOH/5805/1/2017.) 
 
53/2017. (IX.18.) ÖH. 
A 2018-2032. évi időszakra vonatkozó  
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletét képező 2018-2032. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet. 
Határidő: 2017. szeptember 18. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A határozat megküldésre került a BÁCSVÍZ ZRT részére, melynek alapján a Magyar Közmű- 
és Energetikai Hivatal a Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadta. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön, 
irodavezető, ügyiratszám: LMKOHFL/79/18/2017.) 
 
54/2017. (IX.18.) ÖH. 
A Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
létrehozásával kapcsolatos döntés  

Határozat 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Tisza Közi Térségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásával kapcsolatos 43/2017. 
(VI.29.) számú döntését fenntartja azzal, hogy a Társulási Megállapodást jelen 
előterjesztés mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá.  

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. szeptember 18. 
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A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
2017. 09. 29-én tartotta Társulási Tanácsi alakuló ülését. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi 
Tünde, vezető tanácsos, ügyiratszám: LMKOHFL/111/10/2017.) 
 
55/2017. (IX.18.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a TOP-5.3.1-16 
azonosító számú pályázati felhívásra 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-
5.3.1-16 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati 
kiírásra. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 
támogatási kérelem benyújtása és megvalósítása érdekében Lajosmizse Város 
Önkormányzatával és felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges, az 
előterjesztés 1. mellékletét képző Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
aláírására. 

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a 
pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok 
előkészítésére és aláírására. 
Határidő: 2017. szeptember 18. 

 Felelős: Képviselő-testület 
 
A konzorciumi megállapodás 2017. 09. 22. napján aláírásra került. A pályázat benyújtása: 
2017. 09. 29. Az elbírálás jelenleg folyamatban van. (Ügyintéző: Horváth Sándor pályázati 
referens, ügyiratszám: LMKOH/5896/1/2017.) 
 
56/2017. (IX.18.) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos előzetes döntés 
 

Határozat 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének eleget 
téve a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás folyamatos és teljeskörű ellátása érdekében a közszolgáltató 
kiválasztásával kapcsolatosan a következő intézkedéseket teszi:   

5) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 44/F §. (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás végzésének lehetőségével az alábbi engedéllyel rendelkező 
vállalkozásokat keresi meg azzal, hogy az ajánlattételi határidő : 2017. október 31. 

 Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) 
 KUSZAKA 2004 Bt. (Kunszentmárton) 
 Somogyi István (Izsák) 
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6) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent megnevezett 
vállalkozások által küldött ajánlatokat az alábbi szempontrendszer szerint bírálja el: 
- A Közszolgáltató heti ügyfélfogadási ideje 
- A Közszolgáltató napi készenléti ügyelete az általa meghatározott beosztás szerint, 
amelyet azonban úgy köteles meghatározni, hogy abba hetente legalább egy 
hétköznapi napon a 16.30-18.30 óráig tartó idő bele essen.  
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának 
a határideje, melyet legkésőbb Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendeletében meghatározott határidőn belül kell elvégezni, ellenkező 
esetben késedelembe esik. 
- Késedelmi kötbér mértéke 
 
 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 
 

A legjobb 10, a legrosszabb 1, a többi a kettő közötti lineáris arányosítással kiszámított pontot 
kap rész-, illetve alszempontonként az alábbi képlet szerint: 
 
                Avizsgált - Alegrosszabb 

P  = ------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin  , 
          Alegjobb - Alegrosszabb 
ahol: 
 
P: a vizsgálat ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 10 pont 
Pmin: 1 pont 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 

Amennyiben Alegjobb=Alegrosszabb, a fenti képlet nem alkalmazható. Ez esetben az adott 
részszempontra valamennyi ajánlattevő 1 pontot kap. 
A pontszámok kiszámítása minden részszempontnál és alszempontnál a 2. tizedesjegyig 
kerekítve történik. 
Az „1.”-„2” részszempont esetén a legkisebb, a „3.”-„5.” részszempont esetén a legnagyobb 
érték a legjobb. A megajánlott értékek tört számok is lehetnek, de csak 1 tizedesjegyig. Az 
egy tizedesjegynél több tizedesjegyet tartalmazó értéket kérjük 1 tizedesjegy értékre 
kerekíteni. 
 
A pontok részszempontonként az adott súlyszámmal megszorozzuk, majd a súlyszámmal 
megszorzott pontokat összeadjuk. Összességében legelőnyösebb a legtöbb pontot szerző 
ajánlat lesz. 
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 Ajánlattevő  Ajánlattevő Ajánlattevő 

1. A begyűjtési-
elszállítási 
határidő 

Érték (óra)    

 Pont    

 súlyozott pont/30/    

2. késedelmi 
kötbér 

Érték (Ft/nap)    

 pont    

 súlyozott pont/10/   

 

 

3. ügyfélfogadás 
ideje 

Érték (óra/hét)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

4. készenléti 
ügyelet ideje  

Érték (óra/nap)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

Összpontszám    
 
 

7) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak szerinti ajánlatokat bekérje és 
azokat a Képviselő-testület 2017. novemberi ülése elé terjessze.  

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. szeptember 18. 

 
Az 56/2017. (IX. 18.) ÖH és ajánlattételi felhívás 2017. 09. 26-án megküldésre került a 
Faragó Környezetvédelmi Kft., a KUSZAKA 2004. Bt. és Somogyi István egyéni vállalkozó 
részére. Az ajánlattételi felhívásra október 4-én a Faragó Környezetvédelmi Kft. reagált, hogy 
amennyiben a vállalkozási díjat nem lehet módosítani, úgy nem áll módjában ajánlatot tenni. 
Az ajánlattételi határidő 2017. 10. 31. volt, ajánlat nem érkezett. (Ügyintéző: Kasnyikné 
Földházi Tünde, vezető tanácsos, ügyiratszám: LMKOHFL/4/12/2017.) 
 
Zárt ülés: 
 
57/2017. (IX.18.) ÖH. 
Zárt ülés határozata 
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2017. október 26. 
58/2017. (X.26.) ÖH. 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
Felsőlajosi tagintézménye felvételi körzethatárának 
meghatározására vonatkozó vélemény 

 
Határozat 

 
1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Járási Hivatala részére javasolja, hogy a Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi tagintézménye (6055 Felsőlajos, 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 4 fő. 

2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy fentiekről a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalát tájékoztassa.  

  Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. október 26. 

 
2017. október 30-án megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási 
Hivatala részére a határozat kivonat. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, vezetői referens, 
ügyiratszám: LMKOHFL/628/2/2017.) 
 
59/2017. (X.26.) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  
igazgatási szünet elrendelése 

 
      Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkarendjében 2017. december 27-
29. (szerda-csütörtök -péntek) napokra, azaz 3 munkanapra igazgatási szünetet 
rendeljen el. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a határozat 1) pontjában foglalt döntésről Lajosmizse 
Város polgármesterét tájékoztassa. 

                     Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
                     Határidő: 2017. október 26. 
 
 
Az igazgatási szünetről 57 társszerv értesítése e-mail –en keresztül megtörtént. A jegyzői 
munkaszervezés keretében egyeztetésre került, hogy mely napokon, melyik kollegák 
dolgoznak.  A döntést követően novembertől csütörtökönként a piaci hangosbemondón 
keresztül is értesítve lett a lakosság, valamint a helyi újság utolsó számában is tájékoztatást 
adtunk az igazgatási szünetről. A hirdetmény a települések honlapjaira is felhelyezésre került, 
valamint a hivatal bejáratánál Lajosmizsén és Felsőlajoson is kifüggesztettük tájékoztatás 
céljából. (Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska, aljegyző, ügyiratszám: 
LMKOH/6136/3/2017.) 
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60/2017. (X.26.) ÖH. 
Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításához  
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az előterjesztés 
melléklete szerinti rendelet-módosításhoz.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. október 26. 
 
A hozzájárulásról Lajosmizse Város Önkormányzatának tájékoztatása megtörtént. 
(Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, vezetői referens, ügyiratszám: LMKOH/112/20/2017.) 
 
61/2017. (X.26.) ÖH. 
Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 
rendelet módosításához  

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az előterjesztés 1. 
melléklete szerinti rendelet-módosításhoz.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. október 26. 
 
A hozzájárulásról Lajosmizse Város Önkormányzatának tájékoztatása megtörtént. 
(Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, vezetői referens, ügyiratszám: LMKOH/103/14/2017.) 
 
62/2017. (X.26.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  
Elnökének beszámolója a Tanács - 2016. szeptember  
és 2017. augusztus között végzett - munkájáról   
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanács Elnöke által 
készített Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsának munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. október 26. 
 
Az ügyiratban elhelyezésre került egy példány határozat kivonat, további ügyintézést nem 
igényel. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, vezetői referens, ügyiratszám: 
LMKOH/6049/2/2017.) 
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63/2017. (X.26.) ÖH. 
Javaslat tétel dohánytermék-kiskereskedelemmel foglalkozó személyre 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos Község 
vonatkozásában az ideiglenes dohány-kiskereskedelmi tevékenység elvégzésére 
Bíróné Szabó Tünde egyéni vállalkozót javasolja. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztés mellékletében található adatlap kitöltésére és annak 
határidőben történő visszaküldésére az ND Nonprofit Zrt. részére. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2017. október 26. 

 
Az önkormányzat javaslatát tartalmazó határozat kivonat megküldése az ND Nonprofit Zrt. 
részére 2017. október 26-án megtörtént.  (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, vezetői referens, 
ügyiratszám: LMKOHFL/634/2/2017.) 
 
2017. november 10. 
 
64/2017. (XI.10.) ÖH. 
A felsőlajosi 025 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatala 
 

 Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 025 hrsz-ú ingatlan 2 m2-nyi 
területére, az azon található 2 db monitoring kút üzemeltetéséhez szükséges 
használatra feljogosító bérleti szerződést köt a Márka Üdítőgyártó Kft-vel 
(Cégjegyzékszám: 03-09-131142; Adószám: 12218620-2-03; Székhely: 6055 
Felsőlajos, Márka Ipartelep 1.) a jelen határozatban foglalt feltételek szerint:  
a) bérleti szerződés hatályba lépésének napja: a 2 db monitoring kút vízjogi 

üzemeltetési engedélyének jogerőre emelkedésének napja; 
b) bérleti szerződés időtartama: határozott időre szól, az a) pont szerinti hatályba 

lépés napjától 2022. december 31. napjáig hatályos; 
c) bérleti díj: nettó: 100 Ft / m2/ év; 
d) bérlő a bérleti szerződésben vállalja különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 11.§ (11) bekezdésében foglaltakat.  
 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász 
Gyula polgármestert a jelen határozatban foglalt bérleti-szerződés előkészítésére, 
aláírására, és a tárgyi szerződéssel kapcsolatos egyéb intézkedés megtételére.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. november 10. 

A bérleti szerződés 2017. november 10. napján aláírásra került. (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea, 
irodavezető, ügyiratszám: LMKOHFL/115/8/2017.) 
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2017. november 16. 
 
65/2017. (XI.16.) ÖH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatást végző közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés 

Határozat 

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyrészről tudomásul veszi, 
hogy az 56/2017. (IX.18.) önkormányzati határozatban foglalt ajánlattételi határidőig 
(2017. október 31-ig) nem érkezett be ajánlat a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére, másrészt, hogy erről a 
polgármester tájékoztatta a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 

2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének eleget 
téve a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás folyamatos és teljeskörű ellátása érdekében a közszolgáltató 
kiválasztásával kapcsolatosan ismételten a következő intézkedéseket teszi:   

3. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 44/F §. (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás végzésének lehetőségével az alábbi vállalkozásokat keresi meg azzal, 
hogy az ajánlattételi határidő : 2017. november 30. 
 
 Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) 

 KUSZAKA 2004 Bt. (Kunszentmárton) 

 Somogyi István (Izsák) 

 Holi János  (Lajosmizse) 

 Szabó János (Lajosmizse)  

 Bácsvíz Zrt. (Kecskemét)  

 Bácsvíz Zrt. által ajánlott szolgáltató/szolgáltatók 

 
4)  Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent megnevezett 

vállalkozások által küldött ajánlatokat az alábbi szempontrendszer szerint bírálja el: 
- A Közszolgáltató heti ügyfélfogadási ideje 

- A Közszolgáltató napi készenléti ügyelete az általa meghatározott beosztás szerint, 
amelyet azonban úgy köteles meghatározni, hogy abba hetente legalább egy 
hétköznapi napon a 16.30-18.30 óráig tartó idő bele essen.  

- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának 
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a határideje, melyet legkésőbb Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendeletében meghatározott határidőn belül  kell elvégezni, ellenkező 
esetben késedelembe esik. 

- Késedelmi kötbér mértéke 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

A legjobb 10, a legrosszabb 1, a többi a kettő közötti lineáris arányosítással kiszámított pontot 
kap rész-, illetve alszempontonként az alábbi képlet szerint: 

 

                Avizsgált - Alegrosszabb 

P  = ------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin  , 

          Alegjobb - Alegrosszabb 

ahol: 

P: a vizsgálat ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: 10 pont 

Pmin: 1 pont 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

Amennyiben Alegjobb=Alegrosszabb, a fenti képlet nem alkalmazható. Ez esetben az adott 
részszempontra valamennyi ajánlattevő 1 pontot kap. 

A pontszámok kiszámítása minden részszempontnál és alszempontnál a 2. tizedesjegyig 
kerekítve történik. 
Az „1.”-„2” részszempont esetén a legkisebb, a „3.”-„5.” részszempont esetén a legnagyobb 
érték a legjobb. A megajánlott értékek tört számok is lehetnek, de csak 1 tizedesjegyig. Az 
egy tizedesjegynél több tizedesjegyet tartalmazó értéket kérjük 1 tizedesjegy értékre 
kerekíteni. 
 
A pontok részszempontonként az adott súlyszámmal megszorozzuk, majd a súlyszámmal 
megszorzott pontokat összeadjuk. Összességében legelőnyösebb a legtöbb pontot szerző 
ajánlat lesz. 
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 Ajánlattevő  Ajánlattevő Ajánlattevő 

1. A begyűjtési-
elszállítási 
határidő 

Érték (óra)    

 Pont    

 súlyozott pont/30/    

2. késedelmi 
kötbér 

Érték (Ft/nap)    

 pont    

 súlyozott pont/10/   

 

 

3. ügyfélfogadás 
ideje 

Érték (óra/hét)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

4. készenléti 
ügyelet ideje  

Érték (óra/nap)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

Összpontszám    

 
5)  Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak szerinti ajánlatokat bekérje és 
azokat a Képviselő-testület 2017. decemberi ülése elé terjessze.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. november 16. 
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A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé 2017. 11. 14-én tájékoztatást 
tettünk, hogy az önkormányzat további erőfeszítéseket tesz a közszolgáltató kiválasztásával 
kapcsolatban. A döntést követően a 65/2017.(XI.16.) ÖH és ajánlattételi felhívás 2017. 11. 
17-én megküldésre került a Faragó Környezetvédelmi Kft., a KUSZAKA 2004. Bt., Somogyi 
István egyéni vállalkozó, a Laki-Gazda Nonprofit Kft., A Csontos és Fia Kft, a Szennyvíz 
Trans Kft., Holi János egyéni vállalkozó, Szabó János egyéni vállalkozó és a BÁCSVÍZ ZRT 
részére. Ajánlat 2017. 11. 30-ig nem érkezett. 
(Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, vezető tanácsos, ügyiratszám: 
LMKOHFL/4/17/2017.) 
 
66/2017. (XI.16.) ÖH. 
Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításához  
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületéhez előterjesztett a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet-
módosításához.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. november 16. 
 
A hozzájárulásról Lajosmizse Város Önkormányzatának tájékoztatása megtörtént. 
(Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, vezetői referens, ügyiratszám: LMKOH/104/16/2017.) 
 
2017. november 27, 
 
67/2017. (XI.27.) ÖH. 
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 
támogatása 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság részére 70.000 Ft-ot nyújt az 
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság működésének támogatására. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti beruházás 
fedezetét a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 
1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című 
táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal kösse 
meg a támogatási szerződést.  

Határidő: 2017. november 27. 
        Felelős: Képviselő-testület 
A teljesítés megtörtént. (Ügyintéző: Farkasné Őze Angéla, pénzügyi vezető, ügyiratszám: 
LMKOH/133/11/2017.) 
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68/2017. (XI.27.) ÖH. 
ASP rendszerhez való csatlakozással összefüggő szolgáltatási szerződés megkötése  
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert és a jegyzőt Felsőlajos Község Önkormányzatának az önkormányzati 
ASP rendszerhez 2018. január 1-jétől történő csatlakozáshoz kapcsolódó szolgáltatási 
szerződés megkötésére a Magyar Államkincstárral az önkormányzati ASP rendszer 
elemeire kiterjedően, illetve a szakrendszerek tekintetében az alábbiak igénybevételére:  

a) iratkezelő rendszer,  
b) önkormányzati települési portál rendszer, 
c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer,  
d) gazdálkodási rendszer,  
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,  
f) önkormányzati adórendszer,  
g) ipar- és kereskedelmi rendszer,  
h) hagyatéki leltár rendszer.  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a csatlakozáshoz 
kapcsolódó minden további szükséges intézkedés megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. november 27. 

 
A határozat végrehajtása megtörtént és jelenleg is folyamatban van. 
 
69/2017. (XI.27.)) NORMATÍV  határozata 
Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről 
 
A munkaterv a munkatervben érintett kollégák és az intézményvezetők részére átadásra került.  
 (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet, vezetői referens, ügyiratszám: LMKOH/6516/1/2017.) 
 
70/2017. (XI.27.) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítása 
 

Határozat 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatot.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. november 27. 
 
A határozat külső szerv felé végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea, 
irodavezető, ügyiratszám: LMKOHFL/52/5/2017.) 
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71/2017. (XI.27.) ÖH. 
Tájékoztató a víziközművek használati díjával kapcsolatban  
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját a víziközművek használati díjával kapcsolatban. 
Felelős: Képviselő-testület, jegyző. 
Határidő: 2017. november 27. 
 
A határozat végrehajtást nem igényel. (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea, irodavezető, ügyiratszám: 
LMKOHFL/49/12/2017.) 
 
72/2017. (XI.27.) ÖH. 
Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2018. 
évi belső ellenőrzési tervét, amely jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi. 
Felelős: Képviselő-testület, jegyző. 
Határidő: 2017. november 27. 
 
A határozatból egy példány az ügyiratban elhelyezve.  (Ügyintéző: dr. Balogh László, jegyző, 
ügyiratszám: LMKOH/6617/2/2017.) 
 
73/2017. (XI.27.) ÖH. 
Polgármester 2017. évi jutalma 
 

Határozat 
 
 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Gyula polgármester  
 jutalmát 2017. évre bruttó  600.000 Ft-ban állapítja meg. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2017. november 27. 
 
74/2017. (XI.27.) ÖH. 
Alpolgármester 2017. évi jutalma 
 

Határozat 
 
 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun János alpolgármester  
 jutalmát 2017. évre bruttó 300.000 Ft-ban állapítja meg. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2017. november 27. 
 
A határozat kivonatok a Pénzügy Iroda részére átadásra kerültek  a jutalom számfejtése miatt. 
(Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska, aljegyző, ügyiratszám: LMKOHFL/688/1/2017.) 
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75/2017. (XI.27.) ÖH. 
Biztosításközvetítői tevékenység elvégzésére irányuló szerződés módosításával 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász Gyula 
polgármestert Felsőlajos Község Önkormányzatának Optimális Biztosítási Kft-vel, 2011. 11. 
16. napján határozatlan időre megkötött, biztosításközvetítői tevékenység elvégzésére 
irányuló szerződés technikai módosítására.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. november 27. 
 
76/2017. (XI.27.) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló vagyon vagyonbiztosításával 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász Gyula 
polgármestert Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló vagyon 
vagyonbiztosítására vonatkozó szerződéssel kapcsolatos piackutatás elvégzésére, és a jelenleg 
hatályos feltételektől összességében kedvezőbb ajánlat beérkezése esetén a jelenleg hatályos 
vagyonbiztosítás felmondására, és új vagyonbiztosítási szerződés megkötésére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. november 27. 
 
A 76/2017. (XI.27.) ÖH szerinti  alkuszi szerződés megkötésére az Optimális Biztosítási Kft-
vel még nem került sor, a határozat végrehajtása folyamatban van, a 76/2017. (XI.27.) ÖH. 
végrehajtása megtörtént, a szerződést a felek  2018. január 02. napján aláírták. (Ügyintéző: 
dr. Tóth Andrea, irodavezető, ügyiratszám: LMKOHFL/64/3/2017.) 
 
77/2017. (XI.27.) ÖH. 
A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat 
 2017. évi tevékenységéről 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi tevékenységéről 
(fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2018. évi elképzelésekről.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017.november 27. 

 
A határozat végrehajtást nem igényel! 
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2017. december 18. 
 
78/2017. (XII.18.) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzatának határozata a Településképi Arculati Kézikönyv 
elfogadásáról 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. 
mellékletét képező Településképi Arculati Kézikönyvet. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. december 18. 
 
Elfogadva, hatályos 2018. 01. 01-től. A Lechner Központba és az Állami Főépítésznek 
elküldve, feltöltve. (Ügyintéző: Kovács Gábor, főépítész, ügyiratszám: LMKOH/513/18/2017.) 
 
79/2017. (XII.18.) ÖH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatást végző közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyrészről tudomásul veszi, 
hogy a 65/2017. (XI.16.) önkormányzati határozatban foglalt ajánlattételi határidőig 
(2017. november 30-ig) a megismételt eljárásban sem érkezett be ajánlat a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
végzésére, másrészt, hogy a polgármester a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól 
szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással kezdeményezte a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságnál a közérdekű kijelölési eljárás lefolytatását.  

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében valamennyi intézkedést 
megtegyen, a szükséges nyilatkozatokat megadja, a kijelölt közszolgáltatóval a 
szerződést megkösse, stb.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. december 18. 

 
A polgármester 2017. 12. 04-én kelt LMKOHFL/4/29/2017. számú levelében kezdeményezte a 
közérdekű kijelölési eljárás lefolytatását. A katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. december 
12. napjára egyeztető tárgyalást tűzött ki, majd meghozta 35 300/6437-12/2017. számú 
határozatát, melyben a Faragó Környezetvédelmi Kft-t jelölte ki közérdekű szolgáltatóként. A 
közszolgáltatás folyamatos ellátása érdekében az Önkormányzat 2018. 01. 08-án aláírta a 
szerződést a Faragó Környezetvédelmi Kft-vel. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, vezető 
tanácsos, ügyiratszám: LMKOHFL/4/31/2017.) 
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80/2017. (XII.18.) ÖH. 
A Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának 1. sz. módosítása 

Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Tisza Közi Térségi 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról 
szóló Társulási Megállapodás 1. sz. módosítását jelen előterjesztés mellékletét képező 
tartalommal elfogadja.  

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Társulási Megállapodás 1. sz. módosításának aláírására. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. december 18. 

 
A Társuláshoz történő csatlakozásról döntött Újszilvás Község Önkormányzata, Gyömrő 
Város Önkormányzata, Pánd Község Önkormányzata és Farmos Község Önkormányzata. A 
Társulási Tanács kezdeményezte, hogy a Képviselő-testület a Társulás bővítéséről döntsön és 
a fogadja el a Társulási Megállapodás 1. sz. módosítását. A határozat 2017. 12. 19-én 
megküldésre került dr. Orbán Csaba részére. A DTKH Társulási Megállapodásának 1. sz. 
módosítása az elfogadott dokumentum szerint 2018. 02. 01-vel hatályos, ezen időponttal 
kívánják a taglétszám bővítését bejegyeztetni a MÁK-nál. 
(Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde, vezető tanácsos, ügyiratszám: 
LMKOHFL/111/14/2017.) 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

 
……./2018.  (…….) ÖH  
A 2017. január 01-től 2017. december 31-ig 
tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott 
és 2017. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak  
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beszámolóját – a 2017. 
január 01-től 2017. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott 
és 2017. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról – elfogadja. 
Határidő: 2018. május 28. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
Lajosmizse, 2018. május 8.  
 
        dr. Balogh László sk.  
         jegyző 


