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JELENTÉS 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 2010. február 17-i ülésére 

 
 
Tárgy: A 2009. január 01-től 2009. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 

meghozott és 2009. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
Ikt.sz.:     II/148/1/2010.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Felsőlajos Község Önkormányzatának a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2007. (III. 29.) rendelete 25. § (4) bekezdése értelmében, fenti tárgykörben 
jelentést kell készíteni. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a jegyző évente egy alkalommal 
köteles beszámolni a testületnek. 
A jelentés elkészítése során figyelembe vettem a megjelölt időszakban meghozott és lejárt határidejű 
határozatok kivonatait, továbbá az előző jelentésekben megtalálható olyan határozatokat, melyeknél az 
adott határidő mellett a fenti tárgyban megjelölt időszak valamely időpontja is megjelent határidőként. 
A határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testület tagjait: 
 
2009. március  
 
10/2009. (III. 23.) ÖH 
A Fekete István Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézményét érintő pályázat benyújtása az 
Önkormányzati Minisztérium által meghirdetett „közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztése” c. pályázati felhívásra 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte Lajosmizse Város 
Önkormányzatát, mint a Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás székhely 
önkormányzatát, hogy pályázatot nyújtson be a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet „közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati felhívására. 
A Képviselő-testület felkérte Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a 
Fekete István Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézményének infrastrukturális fejlesztését valósítsa 
meg a pályázaton. 
A Képviselő-testület biztosította a pályázathoz szükséges saját erőt, Felsőlajos Község 
Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009.(II.14.) rendeletében az általános tartalékok 
terhére. 

 
A határozatban rögzítésre került, hogy nyertes pályázat esetén Felsőlajos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete külön 
megállapodásban rendezi az elnyert támogatás felhasználásának módját.  
 
A pályázat azonban forráshiány miatt nem nyert. 
 
2009. április 
 
16/2009. (IV. 27.) ÖH 
2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi pénzmaradványt az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadta, egyúttal felkérte a jegyzőt, hogy e határozatnak megfelelően a 
pénzmaradvány átvezetését készítse elő a soron következő költségvetési rendelet módosítására.  
 
A pénzmaradvány átvezetése a költségvetési rendeletben megtörtént. 
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17/2009. (IV. 27.)ÖH 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiirt rendezvények 
támogatására 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzathoz a VII. Felsőlajosi Falunap rendezvény támogatására. 
 
A VII. Felsőlajosi Falunap rendezvénysorozat megszervezéséhez szükséges saját forrás összege az 
önkormányzati igazgatás dologi kiadásai között szerepelt.  
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta Csordás László polgármestert 
a pályázat benyújtásához szükséges dokumentációk aláírására, illetve nyertes pályázat esetén a 
Támogatási szerződés előkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésére, a Szerződés aláírására, 
és a projekt megvalósítása, elszámolása során felmerülő dokumentumok aláírására. 
 
A pályázat kedvező elbírálásban részesült, a szerződés aláírásra került. 
 
2009. május 
 
19/2009. (V. 25.) ÖH 
CÉDE pályázat benyújtása 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE támogatására, a pályázat célja: Játszótér 
felújítása. 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges saját erő 
összegéből 678.000.- Ft-ot biztosította, és egyúttal felkérte a jegyzőt, hogy a soron következő 
költségvetési rendelet módosítására készítse elő a határozat e pontjában meghatározott összegek 
átvezetését. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazta Csordás László polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentációk aláírására, illetve nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés előkészítéséhez 
szükséges dokumentumok beszerzésére, a Szerződés aláírására, és a projekt megvalósítása, 
elszámolása során felmerülő feladatok elvégzésére, dokumentumok aláírására. 
A pályázat azonban nem nyert. 
 
20/2009. (V. 25.) ÖH 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által benyújtandó CÉDE pályázatban való részvétel
         
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kívánt venni a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás által benyújtandó CÉDE pályázatban. A pályázat célja önkormányzati 
fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzés volt, mely során kerti 
szerszámokat, eszközöket kívántunk beszerezni. 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 25% nagyságrendű 
saját forrást biztosította. 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges nyilatkozat aláírására, adatszolgáltatásra, egyéb dokumentációk beszerzésére, 
illetve nyertes pályázat esetén a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással kötendő megállapodás 
aláírására. 
 
A pályázaton végül Felsőlajos Önkormányzata nem vett részt. 
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2009. július 
 
24/2009. (VII. 7.) ÖH 
Hozzájárulás a DAOP 4.1.3./C „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése elnevezésű pályázat II. fordulóra történő 
benyújtásához 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzata pályázatot nyújtson be „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése” elnevezésű pályázat „C” komponensének második 
fordulójára a Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás nevében azzal, hogy 
a pályázat kedvező elbírálása esetén a kialakításra kerülő bölcsödét Lajosmizse Város Önkormányzata 
működteti és fenntartja. 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a jegyzőt, hogy sikeres pályázat 
esetén a Társulási megállapodás módosítását készítse elő. 
 
A pályázat elbírálása még folyamatban van. 
 
2009. november 
 
30/2009. (XI. 30.) ÖH 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi költségvetési koncepciója 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2010. évi költségvetési 
koncepciót és a tervezői munka további feladatai is meghatározásra kerültek. 
 
A költségvetési rendelet-tervezet a jelen testületi ülés egyik napirendi pontjaként szerepel.  
 
33/2009. (XI. 30.) ÖH 
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület támogatása 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki 
Mentési Köztestületet 100.000.-Ft. összegű támogatásban részesítette. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására és 
egyúttal felkérte a jegyzőt, hogy készítse elő a soron következő 2009. évi költségvetésről szóló 
rendelet e határozatnak megfelelő módosítását. 
 
A támogatás összege a Műszaki Mentési Köztestület számára átutalásra és a költségvetési rendelet 
módosításába beépítésre került. 
 
41/2009. (XI. 30.) ÖH 
A Felsőlajos 0586. hrsz-u és a Felsőlajos 059/2. hrsz-u ingatlanok értékesítése 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Felsőlajos 058/26. hrsz-
u 438 m2 szántó művelési ágú, és a Felsőlajos 059/2. hrsz-u 2363 m2 szántó művelési ágú Felsőlajos 
Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat értékesítésre kijelöli. Megállapította az ingatlan 
értékesítési árát, majd felajánlotta vételre Szabó József lakosnak. 
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére. 
 
Az adásvételi szerződés megkötése, a vételár megfizetése megtörtént. 
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46/2009.(XI.30.) ÖH 
Pályázat benyújtása játszótér felújítására az UMVP „Falumegujitás és fejlesztés” keretből 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az ÚMVP 
„Falumegújítás- és fejlesztés” c. pályázati kiírásra és egyúttal felhatalmazta az polgármestert a 
szükséges dokumentumok aláírására. 

 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges saját erő összegéből 678.000.- Ft-ot biztosította, egyúttal 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a saját erő összegét beépíti a 2010. évi költségvetésébe. A Képviselő-
testület nyertes pályázat esetén felhatalmazta a polgármestert a Támogatási szerződés előkészítéséhez 
szükséges dokumentumok beszerzésére, a Szerződés aláírására és a projekt megvalósítása, 
elszámolása során felmerülő dokumentumok aláírására. 
 
A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. 
 
2009. december 

 
49/2009.(XII.18.) ÖH 
Megállapodás kötése a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással a közcélú foglalkoztatás 
szervezésére 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 36. §-ában 
szabályozott közcélú foglalkoztatás szervezésére irányuló – megállapodást azzal, hogy a megállapodás 
8. pontjának első mondatát módosítja. 

 
A Képviselő-testület a társulási megállapodás aláírására felhatalmazta a polgármestert, mely 
megállapodás határidőben aláírásra került.  

 
 
50/2009.(XII.18.) ÖH 
Közösségi ellátások biztosítása 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalta a közösségi ellátások 
(szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása és szenvedélybetegek 
alacsonyküszöbű közösségi ellátása) biztosítását 2010. évre. 

A Képviselő-testület a határozatban foglalt feladat ellátására feladat-ellátási szerződést kötött a 
Főplébániai Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal, melynek aláírásra 
felhatalmazta a polgármestert. 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
közösségi ellátások biztosításához szükséges 22.446.- Ft lakosságarányos települési hozzájárulás 
összegére a 2010. évi költségvetésében fedezetet biztosít.  
 
A feladat-ellátási szerződés aláírásra, a lakosságarányos települési hozzájárulás összege megfizetésre 
került. 
Fentiekkel tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
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Határozat-tervezet 
 
 ………/2010. (…..) ÖH. 
A 2009. január 01-től 2009. december 31-ig tartó időszakban 
a Képviselő-testület által meghozott és 2009. december 31-ig  
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló 
jelentés elfogadása 
 

H a t á r o z a t  
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését - a 2009. január 
01-től 2009. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2009. 
december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - elfogadja. 

 
Határidő: 2010. február 17.  
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
 
Felsőlajos, 2010. február 4. 
 
 
 
 
                                                                 Kutasiné Nagy Katalin 
                                                               jegyző  sk. 


