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JELENTÉS 

 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. február 17-i ülésére 
 
Tárgy: A 2010. január 01-től 2010. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 

meghozott és 2010. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
Ikt. sz.:     II/187/1/2011.   
 
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. 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 meghatározta a tervezői munka további feladatait.  
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 17-én tartott 
testületi ülésén elfogadta a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetet. 
 
2010. február 
 
4/2010.(II.17.) ÖH 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőlajosi 
Tagintézményét érintő infrastrukturális fejlesztési 
pályázat benyújtása az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte Lajosmizse Város 
Önkormányzatát, mint a Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 
székhely önkormányzatát, hogy pályázatot nyújtson be az 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján, 
melynek egyik célja a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőlajosi Tagintézménye zárt 
szennyvíztározójának kialakítása lett volna. A Képviselő-testület felkérte Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
Felsőlajosi Tagintézménye fejlesztését is valósítsa meg a pályázaton. A Képviselő-testület 
vállalta, hogy a pályázathoz szükséges saját erő (160.000. Ft.) összegét, a Felhalmozási kiadások 
alakulása/ÁFÁ-val együtt, a Szennyvíztároló építése (óvoda) sor terhére biztosítja. A Képviselő-
testület egyúttal felkérte a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően készítse elő a 
költségvetési rendelet módosítását. 
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A pályázat benyújtásra került, azonban nem nyert. Ennek következtében a beruházás nem 
valósult meg. 
 
2010. április  
 
8/2010.(IV.26.) ÖH 
2009. évi pénzmaradvány jóváhagyása 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következők szerint elfogadta a 
2009. évi pénzmaradványt:  
          E Ftban 
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány     9.260 
Költségvetési kiutalás        1.680  
Költségvetési befizetés többletfelhasználás miatt     -64 
Módosított pénzmaradvány       10.876 
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány      10.445 
Ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány   4.490 

- felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 5.955 
Ebből szabad pénzmaradvány működési     431 
 
A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a pénzmaradvány 
átvezetését készítse elő a következő költségvetési rendelet módosítására.  
 
A pénzmaradvány átvezetése Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2010. (IX.21.) – a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendeletet 
módosító - önkormányzati rendeletében megtörtént.  
 
9/2010. (IV. 26.) ÖH  
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt  
rendezvények támogatására 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozatában arról döntött, hogy 
pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz a VIII. Felsőlajosi Falunap 
rendezvény támogatására. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentációk aláírására, és nyertes pályázat esetén a Támogatási 
szerződés előkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésére, a Szerződés aláírására, és a 
projekt megvalósítása, elszámolása során felmerülő dokumentumok aláírására.  
 
A pályázat benyújtásra került, és a pályázatot Felsőlajos Község Önkormányzata 
megnyerte 150.000 Ft. összeggel. A VIII. Felsőlajosi Falunap megrendezésre került. A 
pályázaton nyert összeg elszámolása megtörtént. 
 
10/2010. (IV.26.) ÖH  
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatában elfogadta az 
előterjesztés mellékletét képező Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás módosított Társulási 
megállapodását egységes szerkezetbe foglalva. Egyúttal felhatalmazta a polgármestert a 
megállapodás aláírására.  
 
A módosított Társulási megállapodás aláírásra került. 
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2010. szeptember 
 
26/2010.(IX.20.) ÖH 
Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és  
Szociális Intézményfenntartó Társulásának módosítása 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratának, 
valamint Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete szerinti 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.  Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.  
 
A módosított társulási megállapodás aláírása megtörtént. 
 
27/2010.(IX.20.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő- 
testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete között közoktatási feladatok 
ellátására létrejött Intézményfenntartói társulási 
megállapodás módosítása 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete között létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodását az előterjesztés melléklete 
szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadta. Egyúttal a Képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 
 
A módosított társulási megállapodás aláírása megtörtént. 
 
30/2010.(IX.20.) ÖH 
Templom pénzügyi támogatása 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a felsőlajosi 
templom építésének költségeihez 2.5 mFt. támogatást nyújt 2010. évben a Felsőlajosi 
Templomért Alapítvány részére. A támogatást Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) rendelete 6. § (3) bekezdésében 
meghatározott általános tartalék terhére biztosítja. A Képviselő-testület egyúttal felkérte a 
jegyzőt a határozatban foglaltak átvezetésére a költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor. 
 
A költségvetési rendelet módosítására a 2011. márciusi testületi ülésen kerül sor.  
 
31/2010.(IX.20.) ÖH 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól kapott  
támogatás átadása 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról döntött, hogy a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzattól a felsőlajosi templom építéséhez kapott támogatást változatlan 
összeggel átadja Felsőlajosi Templomért Alapítvány részére, aminek feltétele az 
együttműködési megállapodás megkötése.  
A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 
módosítására készítse elő a határozatban foglaltak átvezetését.  
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A támogatás összege még nem érkezett meg a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól. 
 
2010. december  
 
58/2010. (XII.13.) ÖH  
Közfoglalkoztatás 2011.  
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással kötött – a közcélú foglalkoztatásra vonatkozó 
megállapodás felülvizsgálatáig – a közfeladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében – 
a kiírásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódó intézkedéseket megtegye, továbbá az azokhoz 
kapcsolódó megállapodásokat aláírja.  
 
A pályázat benyújtásra került a Kistérségen keresztül, a pályázat elbírálása folyamatban 
van. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 
 

Határozat-tervezet 
……./2010. (…….) ÖH  
A 2010. január 01-től 2010. december 31-ig 
tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott 
és 2010. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak  
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a jegyző jelentését – a 2010. 
január 01-től 2010. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott 
és 2010. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról – elfogadja. 

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

 
 
Felsőlajos, 2011. február 9.  
 
        Kutasiné Nagy Katalin sk. 
          jegyző 


