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ELŐTERJESZTÉS 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. február 16-i ülésére 
 

Tárgy:  Beszámoló 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 
Ikt. sz.:. LMKOHFL/117/1/2017.   
 
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 azon 
önkormányzati határozatokat, melyek lejárt határidejű döntéseknek minősülnek.  
 
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testület tagjait: 
 
1/2016. (I.21.) ÖH   
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában lévő víziközmű-vagyonnal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 
1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

megbízza a Bácsvíz Zrt-t azzal, hogy a 2017. évi gördülő fejlesztési tervet  
ingyenesen elkészítse és jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére benyújtsa. 

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

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza Juhász Gyula Polgármestert jelen határozattal érintett szerződések 
megkötésére.  

 
A vállalkozási szerződést az önkormányzat 2016. január 28. napján a BÁCSVÍZ  Zrt. 2016. 
február 1. napján írta alá.(Ügyintéző: dr. Tóth Andrea ügyiratszám: LMKOHFL/18/3/2016.) 
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5/2016.  (II.18.) ÖH  
Járható útalap készítés Felsőlajos 046 hrsz-ú  
önkormányzati út burkolatlan szakaszán 

 
Határozat 

 
1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Út-Fény Kft.-t, 
hogy a felsőlajosi 046 hrsz-ú út burkolatlan részének útépítési tervezését végezze el. 
2. ) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 050 hrsz-ú út egy szakaszát (046 hrsz úttól a Tanyacsárda Kft-ig) földmérővel 
méresse ki, annak érdekében, hogy a Tanyacsárda Kft. az útfelújítást el tudja végezni. 
3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1., és 2., pontjában 
foglalt fedezetét Felsőlajos Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről 
szóló önkormányzati rendelete 2. § (2) b) pontja bc) alpontjában szereplő általános tartalék 
terhére biztosítja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a szerződések megkötésére. 
 
Tárgyban jelzett útszakasz kiméretése Kálmán János földmérővel megtörtént. (Ügyintéző: 
Szilágyi Ödön)  
 
 
9/2016.  (II.18.) ÖH  
Tulajdonosi hozzájárulás adása az Opticon Kft.  
részére internet és telekommunikációs szolgáltatást  
nyújtó antenna elhelyezéséhez 

 
Határozat 

  
1.) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, 

hogy a felsőlajosi 011. hrsz-ú ingatlanra (Faluházra) az Opticon Kft. antennát helyezzen 
fel, melyen keresztül internet és telekommunikációs szolgáltatást nyújtanak.  

2.) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 1. pontjához kapcsolódó tárgyalások lefolytatására és a szerződés megkötésére. 

 
A tárgyalások lefolytatását követően a polgármester a szerződést a Vidékháló Kft-vel 2016. 
február 15-én megkötötte és az antenna elhelyezése megtörtént. A szerződés módosítására is 
sor került 2016. augusztus 15-én, mely időponttól az Önkormányzat az antenna elhelyezéséért 
havi bruttó 10.290.-Ft bérleti díjat kap. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön)  
 
 
10/2016.  (III.10.) ÖH  
Járható útalap készítés Felsőlajos 046 hrsz-ú  
önkormányzati út burkolatlan szakaszán 

 
Határozat 

1./ Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok közül 
3.965.410 Ft + ÁFA összegben a Gömöri Szállítmányozási Kft. ajánlatát fogadja el. A 
Képviselő-testület megbízza Juhász Gyula polgármestert, hogy a kiválasztott kivitelezővel a 
járható útalap építésére kösse meg a vállalkozási szerződést. 
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2./ Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1./ pontjában foglalt 
beruházás fedezetét Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi 
költségvetésről szóló 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés b) pontja bc) 
alpontjában szereplő általános tartalék terhére biztosítja.  

A Gömöri Szállítmányozási Kft.-vel a vállalkozási szerződés megkötése 2016. március 11-én 
megtörtént. Az útjavítás 2016. március végére elkészült. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön)  
 
 
13/2016.  (III.10.) ÖH  
Sebességkorlátozó és veszélyt jelző KRESZ táblák kihelyezése 

Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 050 hrsz-ú érintett útszakaszra (046 hrsz úttól a Tanyacsárda Kft-ig), valamint a 046 
hrsz-ú érintett útszakaszra (a szilárd burkolatú résztől a 050 hrsz-ú útig terjedő szakaszára)  a 
"30" km/h „ sebességkorlátozó, valamint a „Kavicsfelverődés” veszélyt jelző KRESZ táblát 
kihelyeztesse.    

A közlekedési táblák megrendelése az önkormányzat döntését követően megtörtént, majd a 
megérkezésüket követően a határozatban foglalt helyeken kihelyezésre kerültek.  (Ügyintéző: 
Szilágyi Ödön) 

 
14/2016.  (III.31.) ÖH  
Kommunikációs együttműködési megállapodás 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal kommunikációs együttműködési 
megállapodást köt a Bács-kiskun Megyei Önkormányzattal. 

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

 
Az együttműködési megállapodás aláírása 2016. április 4-én megtörtént. A megállapodás egy 
példányát a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megkapta, egy példány az ügyiratban 
elhelyezve (Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: LMKOHFL/161/1/2016. 
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20/2016. (V.19.) ÖH  
Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati  
Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról 
 

         Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
A határozat kivonat megküldése a Koller Dániel és Sánta Tibor részére 2016. áprilisban 
megtörtént.   (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám LMKOH/427/9/2016.)  
 
21/2016. (V.19.) 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 - az előzetes igényfelméréseket 

követően előre láthatólag - 2016. június 27. napjától 2016. augusztus 12. 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 
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 2016. 
évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos 
Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai táblázat működési kiadások terhére 
biztosítja. 

5)    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  
a) az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátását előre láthatólag a 2016. június 
27. napjától 2016. augusztus 12. 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, 
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e) folytasson egyeztetést, és - amennyiben szükséges - kössön megállapodást az étkezés 
biztosításához Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezetével. 
f) a kötelező feladatellátás érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtegyen, a 
szükséges megállapodásokat megkösse a 3. pontban foglalt feltételek figyelembe 
vételével.  
 

A határozat kivonat végrehajtás céljából megküldésre került az IGSZ vezetője részére, 1. pl. 
kivonat az ügyiratban is el lett helyezve. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám: 
LMKOHFL/260/2/2016.)  
 
22/2016. (V.19.) ÖH  
Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-15 
azonosító számú pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” című pályázati kiírásra bruttó 45.000.000.- forint támogatási 
összegre. 

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

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz 
létre a támogatási kérelem benyújtása és megvalósítása érdekében a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalával és felhatalmazza a polgármestert a 
pályázathoz szükséges, az előterjesztés mellékletét képző Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 
A pályázat a képviselő-testületi határozatnak megfelelően benyújtásra került, elbírálása 
folyamatban van.  (Ügyintéző: Horváth Sándor  ügyiratszám: LMKOHFL./110/14/2016. 

25/2016. (V.19.) 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. 
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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 2016. május 26-án. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám: 
LMKOH/2381/17/2016.) 
 
 
28/2016. (VI.30.) ÖH  
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása (Egységes szerkezetben)  

Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény 92/B. § (2) bekezdésére és az állami hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés 
módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 
69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 4. § (1) – (3) bekezdéseire, továbbá 11-12. §-aiban 
foglaltakra hivatkozással az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel kötött 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést 2016. július 1. napjától  az 
előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalva módosítja.  

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés egységes szerkezetben történő módosításának aláírására. 

 
A szerződés egységes szerkezetben szerződő felek részéről aláírásra került 2016. június 30-án, 
egyúttal a szerződés véleményezés céljából megküldésre került az NHKV részére. A vélemény 
2016. augusztus 9-én visszaérkezett, amely rögzíti, hogy a szerződés a hatályos jogszabályok 
alapján került megkötésre. (Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde   ügyiratszám: 
LMKOHFL/168/13/2016.) 
 
29/2016. (VI.30.) ÖH  
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedésével, és elszámolásával kapcsolatos döntések 
meghozatala 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
előterjesztés 2. mellékletét képező, Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 
beszedésével, és elszámolásával kapcsolatos megállapodás megkötését. 

2.)  Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász 
Gyula Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott megállapodás aláírására, és a 
módosításokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
30/2016. (VI.30.) ÖH  
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetési 
szerződésének módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
előterjesztés 3. mellékletét képező, az Önkormányzat tulajdonában álló 
ivóvízellátást szolgáló vízi-közművek üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési 
szerződés módosítását. 
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2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász 
Gyula Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szerződés 
módosítás aláírására, és a módosításokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 
A jóváhagyott Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedésével, és elszámolásával kapcsolatos 
megállapodás valamint  az üzemeltetési szerződés módosítás aláírása 2016. június 30-án 
megtörtént.   (Ügyintéző: dr. Tóth Andrea  ügyiratszám: LMKOHFL/18/13/2016.) 
 
31/2016. (VIII. 16.) ÖH  
Önkormányzati fejlesztések támogatásával kapcsolatos pályázat benyújtása 

 
Határozat 

 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása című pályázati kiírásra 2016. évben a település belterületén út, híd vagy 
járda építésére, felújítására, karbantartására alcélra pályázatot nyújt be az Óvoda 
utca Fő utca és Akácfa utca közötti szakaszának aszfaltburkolattal történő ellátására. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 
4.000.000.- forint önerőt Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletének „Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai” című táblázat 
3.1. sorának terhére biztosítja. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére és 
ehhez kapcsolódó aláírások megtételére valamint a pályázat benyújtására, nyertes 
pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására, a megvalósításhoz szükséges 
nyilatkozatok, szerződések aláírására. 

 
33/2016. (IX. 12.) ÖH  
A 31/2016. (VIII. 16.) ÖH módosítása 

Határozat 
 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
31/2016. (VIII. 16.) határozat tárgyát az alábbiak szerint módosítja: az 
„Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása című pályázat kapcsán az Óvoda utca Fő utca és Akácfa utca közötti 
szakaszának aszfaltburkolattal történő ellátása”. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
31/2016. (VIII. 16.) határozat 2) pontja helyébe az alábbi 2) pont lép:  
„2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz 
szükséges 3.271.500.- forint önerőt Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19) önkormányzati 
rendelet 1. mellékletének „Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai” 
című táblázat 1.6. sorának terhére biztosítja.” 
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A pályázat a képviselő-testületi határozatnak megfelelően benyújtásra került, a pályázat 10 
millióFt támogatásban részesült. (Ügyintéző: Horváth Sándor ügyiratszám: 
LMKOHFL/503/5/2016.) 
 
 
34/2016. (IX. 22.) ÖH  
Tulajdonosi hozzájárulás távközlési bázisállomás elhelyezésére 
 

Határozat 
 
1./ Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad 
arra, hogy a Felsőlajos belterület 272/2 hrsz. alatt felvett ingatlanon, hidroglóbuszon a Magyar 
Telekom Nyrt. távközlési bázisállomást helyezzen el. 
2./ Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász Gyula 
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÓ 
NYILATKOZAT aláírására. 
 
A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírása 2016. szeptember 26–án megtörtént és 
szeptember 29-én továbbítottuk. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön  ügyiratszám: 
LMKOHFL/570/2/2016.)  
 
 
35/2016. (IX. 22.) ÖH  
A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem hagyja jóvá az 
előterjesztés mellékletét képező 2017-2031. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Tervet. 

 
A határozat kivonatot Dombóvári Ildikó a Bácsvíz Zrt. részéről személyesen vette át 2016. 
szeptember 29-én, valamint az ügyirat is tartalmaz egy példányt a határozatból.  
(Ügyintéző: Szilágyi Ödön  ügyiratszám: LMKOHFL/35/20/2016.) 
 
 
36/2016. (IX. 22.) ÖH  
A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Nyírfa utca 
közüzemi ivóvízellátásának megvalósítását, egyúttal úgy dönt, hogy a saját erő 
biztosítására a 2017. évi költségvetés készítésekor 6.221.730.-Ft összeget 
céltartalékként a beruházásra elkülönít. 

 
A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetbe betervezésre került a Nyírfa utca közüzemi 
ivóvízellátásának megvalósítása. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön  ügyiratszám: 
LMKOHFL/35/20/2016.) 
 



10 
 

37/2016. (IX. 22.) ÖH  
Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja 
igényét 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 74 m3 a kemény lombos fafajtából, melynek 
Felsőlajos Község Önkormányzatát terhelő önrésze 74.000.- Ft + Áfa, azaz 
mindösszesen 93.980.- Ft, melyet Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 
2. § (2) bekezdés d) pontjának da) alpontjában szereplő általános tartalék terhére 
biztosít. 

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

 
39/2016. (X. 6.) ÖH  
Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2016. (IX. 22.) 
önkormányzati határozatát a következő 4.) ponttal egészíti ki: 
„4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a 
szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.” 

 
A polgármester az igénybejelentésnek eleget tett, a szociális célú tűzifa vásárláshoz 40 m3 
kemény lombos tűzifa vásárlásra nyert vissza nem térítendő támogatást az önkormányzat. A 
szállítási szerződés Boda Zoltán egyéni vállalkozóval megkötésre került a fa kiszállítása 
érdekében. A fa kiszállítása a családokhoz 2016. december 24-ig megtörtént. A jogszabályban 
foglaltaknak megfelelően a Magyar Államkincstár felé határidőben megtörténik az 
elszámolás. (Ügyintéző: Dodonka Csaba ügyiratszám: LMKOHFL/555/6/2016.) 
 
40/2016. (X. 20.) 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 2016. évi munkarendjében 2016. december 27-
30. (kedd – szerda-csütörtök -péntek) napokra, azaz 4 munkanapra igazgatási 
szünetet rendeljen el. 
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2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a határozat 1) pontjában foglalt döntésről Lajosmizse 
Város polgármesterét tájékoztassa. 
 

A határozat  2) pontjában foglalt tájékoztatás szóban megtörtént. 
Az igazgatási szünetről 55 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. (Ügyintéző: Muhariné Mayer Piroska  ügyiratszám: 
LMKOH/6295/2/2016.) 
 
41/2016. (X. 20.) ÖH  
Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági  
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőlajos község közrend- és 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

A Felsőlajos Község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról az 
Őrsparancsnok Úr és a kapitányság vezető Úr értesítése határozat kivonattal megtörtént 
2016. szeptemberben.   (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám: LMKOH/411/5/2016.) 
 

43/2016. (X. 20.) ÖH  
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetési 
szerződésének módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
előterjesztés 1. mellékletét képező, az Önkormányzat tulajdonában álló 
ivóvízellátást szolgáló vízi-közművek üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési 
szerződés módosítását. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász 
Gyula Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szerződés 
módosítás aláírására, és a módosításokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 
A bérleti üzemeltetési szerződés módosítás aláírására 2016. október 21-én sor került a felek 
részéről. A MEKH állásfoglalása alapján, azon módosítást, mely csak a mellékleteket érinti, 
azaz az üzemeltetett vagyonelemeket, nem kell jóváhagyás céljából a részére megküldeni. 
(Ügyintéző: dr. Tóth Andrea Ügyiratszám: LMKOHFL/18/19/2016.) 
 
 
 
 
 
 



12 
 

45/2016. (X. 20.) ÖH  
Kerékpárút javítása 
 

Határozat 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elvégezteti az E75-ös főút melletti Felsőlajos közigazgatási területére eső kerékpárút 
aszfaltos javítását. 

2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy a határozat 1. pontjában meghatározott feladat elvégzésére kérjen be 3 
árajánlatot és felhatalmazza arra, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel megkösse a 
szerződést.  

3. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. pontjában 
foglalt beruházás elvégzésének fedezetét a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. 
(II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet „Felsőlajos Község Önkormányzata 
2016. évi kiadásai” táblázat 1.3. dologi kiadások sora terhére biztosítja.  

 
Az árajánlatok bekérése megtörtént, melynek eredményeképpen a legkedvezőbb ajánlattevővel 
a Rimai Útépítő Kft-vel a szerződés megkötése 2016. november 21-én megtörtént.  A 
kerékpárút repedéseinek, gyűrődéseinek javítása 2016. december 15-ére elkészült.  
(Ügyintéző: Szilágyi Ödön  ügyiratszám: LMKOHFL/678/1/2016.) 
 
 
47/2016. (XI. 21.) ÖH  
Hozzájárulás adása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírás 
vonatkozásában a pályázat benyújtásához szükséges szakmai munka elindításához 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 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 kiírás vonatkozásában a szakmai munka 
elindításához a felsőlajosi 035 és a 046 helyrajzi számú területek vonatkozásában . 
 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szükséges tevékenységek esetében kérjen be három árajánlatot, 
és a legkedvezőbb árajánlatot adóval kösse meg a szerződéseket. 

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázattal kapcsolatos 
2016. évben felmerülő önkormányzati önrész összegét – 900.000.- forint - Felsőlajos 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontjának da) alpontjában 
szereplő általános tartalék terhére biztosítja. 

4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, 
a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére. 

5.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a 
soros testületi ülésre a pályázat benyújtásával kapcsolatos anyagot terjessze elő. 
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Az előkészítő munkálatok 2016. novemberben elkezdődtek, majd a 2016. december 15-i 
testületi ülésen döntöttek a pályázat benyújtásáról. A 2017. januári ülésre ismét előterjesztés 
készült a pályázattal kapcsolatban, mert a decemberi testületi ülést követően december 21-én 
módosították a pályázati kiírást. Erre tekintettel a decemberi határozat visszavonása mellett 
újból döntött az önkormányzat a pályázat benyújtásáról a megváltozott pályázati kiírásnak 
megfelelően. A pályázat benyújtása megtörtént, a pályázat jelenleg bírálat alatt van. 
(Ügyintéző: Dodonka Csaba  ügyiratszám: LMKOHFL/655/2/2016.) 
 
 
53/2016. (XI.21.) ÖH 
A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó  
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 

 
Határozat 

 
1./ Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletét képező 2017-2031. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet. 
 
A határozat kivonat 2016. november 28-án megküldésre került a Bácsvíz Zrt részére, valamint 
az ügyirat is tartalmaz egy példányt a határozatból. (Ügyintéző: Szilágyi Ödön  ügyiratszám: 
LMKOHFL/35/22/2016.) 
 
54/2016.(XI.21.) ÖH 
Szándéknyilatkozat a Duna-Tisza Közi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 
való csatlakozásról 

  

Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát a Duna-
Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való 
csatlakozásról. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a csatlakozás feltételeire vonatkozó tárgyalások lefolytatására, a 
szándéknyilatkozat megküldésére. 
 

A szándéknyilatkozatról a határozat 2016. november 29-én megküldésre került a Kecskemét 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester úr 
részére. A tárgyalások még egyenlőre nem kezdődtek meg. 
(Ügyintéző: Kasnyikné Földházi Tünde  ügyiratszám: LMKOHFL/671/2/2016.) 
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58/2016. (XII. 15.) ÖH  
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületnek a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
önkormányzati rendelete módosításának elfogadásából adódó feladat végrehajtása 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a változással érintett 
egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi feladat-ellátási szerződéseket 
módosítsa. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási 
és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályát 
tájékoztassa, továbbá az egészségügyi államigazgatási szervet értesítse.   

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály tájékoztatása 
2016. december 20-án megtörtént. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 
Hivatala Népegészségügyi Osztály részére szintén 2016. december 20-án megtörtént a kivonat 
megküldése. A NEFI véleménye 2017. január 25-én érkezett meg, melyet azonnal 
továbbítottunk a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály 
részére. 2017. január 30-án a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Felügyeleti Osztály a törvényességi felügyeleti eljárást lezárta. Az egészségügy feladat-
ellátási szerződések módosítása folyamatban van. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet   
ügyiratszám: LMKOHFL/631/6/2016.) 
 
59/2016. (XII. 15.) 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, 
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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.) Bicchi BRT225 pótkocsi, 
cae.) CZTL 250 vonólap (gréder). 

cb.) Lajosmizse Város Önkormányzata részére: 
cba.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
cbb.) GardenGo SP 200 hótolólap, 
cbc.) COSCO PS 500 típusú sószóró, 
cbd.) Bicchi BRT550 pótkocsi, 
cbe.) GardenGo TMC-180 szárzúzó, 
cbf.) GardenGo AGL 165 padkakasza. 

d.) A projekt összes költsége 110.092.263.- forint. 
e.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 110.092.263.- forint. 
f.) Az igényelt támogatás összege 82.569.197.- 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 27.523.066.- forintból 
Felsőlajos Község Önkormányzatára eső önkormányzati önerő részt, azaz 
12.134.849.- forintot saját forrásból biztosítja. A fennmaradó önkormányzati önerő 
összeget, azaz 15.388.217.- 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. 

 
A pályázatról a megváltozott pályázati kiírás miatt 2017. januári ülésén ismét döntött a 
Képviselő-testület, mely határozattal került a pályázat benyújtásra és jelen határozat  
visszavonása megtörtént. Bővebb tájékoztatás a 47/2016. (XI. 21.) határozatnál olvasható.  
 (Ügyintéző: Dodonka Csaba  ügyiratszám LMKOHFL/655/13/2016.) 
 
 

 
 

 



16 
 

61/2016. (XII. 15.) 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 részére javasolja, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola Felsőlajosi tagintézménye (6055 Felsőlajos, Iskola utca 14-16.) 
beiskolázási körzete Felsőlajos közigazgatási területe legyen. 

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

  
A határozat kivonat megküldése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére 2016. 
decemberben megtörtént. (Ügyintéző: Gyurgyik Erzsébet ügyiratszám: 
LMKOHFL/771/2/2016.) 
 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 

 
 

Határozat-tervezet 
 

……./2017.  (…….) 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 

 
 
Lajosmizse, 2017. február 7.  
 
 
 
        dr. Balogh László sk.  
         jegyző 
 


