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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2013. január 28-án délután  
                13.30 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Sebık Márta    bizottság elnöke 
   Józsáné dr. Kiss Irén bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet  bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
   dr. Bartal Sándor  bizottság tagja 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó és Koller Dániel nem jelentek meg az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
      Apró Ferenc települési képviselı 
      Orbán Antal települési képviselı 
      Belusz László települési képviselı 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból 5 fı van jelen. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy a bizottság 
5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását fogadta el: 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testüle- Basky András 
     tének …./2013. (….) önkormányzati rendelete a 2012. polgármester 
     évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormány- 
     zati rendelet módosításáról 
2./ Megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzata és Fel- Basky András 
     sılajos Község Önkormányzata között Közös Önkor- polgármester 
     mányzati Hivatal létrehozásáról 
3./ Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szen- Basky András 
     vedélybetegek nappali ellátásának biztosítására ellátási polgármester 
     szerıdés megkötése 
4./ A járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. május 1. nap- Basky András 
     jától történı biztosítása      polgármester 
5./ Egyebek 
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Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mielıtt a napirendi pontok tárgyalására rátérnénk, az Aljegyzı Asszony kér szót. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Köszönöm a szót. 
Elöljáróban a következıket szeretném elmondani: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény váltotta fel 2013. január 1-jétıl a korábbi helyi 
önkormányzatokról szóló törvényt.  Az új jogszabály szerint a bizottságoknak a 
jegyzıkönyvét az elnök mellett kötelezıen alá kell írni egy bizottsági tagnak is. A 
lehetıség kétféle lehet, vagy egy állandó személyt választ a bizottság aláíró tagnak, 
vagy minden bizottsági ülésen választanak egy aláíró személyt. Ezt szeretném kérni az 
Elnök Asszonytól, hogy tegyen javaslatot ezen aláíró megválasztásához. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Én jónak tartanám az állandó aláíró bizottsági tag megválasztását és Józsáné dr. Kiss 
Irén bizottsági tagot javaslom állandó aláíró bizottsági tagnak. Megkérdezem Józsáné 
dr. Kiss Irén bizottsági tagot, hogy vállalja-e ezt a megbízatást? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Igen, vállalom, és nem veszek részt a szavazásban. 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy az  
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága üléseirıl készült jegyzıkönyvek állandó 
aláíró bizottsági tagja Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag legyen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- 1 fı Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott - az alábbi határozatot hozta: 
1/2013. (I. 28.) ÖIB hat. 
Állandó aláíró bizottsági tag 
megválasztása 

HATÁROZAT 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága Józsáné dr. Kiss Irén 
bizottsági tagot választotta meg az Önkormányzat Intézményeinek 
Bizottsága üléseirıl készült jegyzıkönyvek állandó aláírójaként a 
bizottság elnöke mellé.  

  Határid ı: 2013. január 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …../2013. (…..) 
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
A költségvetési rendelet módosítása pontokba van szedve. 
1./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (november hó) 
kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg. 
2./ Közfoglalkoztatás támogatási összege. 
3./  A pártház vásárlása, 810 eFt áfa összegének rendezése. 
4./ Állami normatíva lemondások 
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5./ Kiegészítı normatív támogatás elszámolás összegének nyilvántartásba vétele: 
265.144 Ft. 
6./ Közoktatási és szociális feladatok esetében történı változások. 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2012. november 05. napon aláírt Logopédiai 
ellátásra vonatkozó megállapodás. 
Basky András polgármester 
A kistérségi társulást meg kellett szüntetni. Esélyegyenlıség, dologi kiadás, 
intézményi finanszírozás. Ezeket a pénzeket 2012. év folyamán felhasználtuk. A 
célnak megfelelıen megvalósult. 
Gépjármő adó. A szociálpolitikai juttatások meghatározásra kerültek, de ezt a 
gépjármő adódóból tudtuk kiegészíteni. 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
A tényszámok alapján terveztünk. 2011. évben 220 ellátottunk volt foglalkoztatást 
helyettesítı támogatáson, tavaly szeptember 30-án 336 fı. Az idei évet 476 fıvel 
tudom szervezni. Mindent lehívunk, ami lehetséges. Az ápolási díjnál 25 %-ot kell 
hozzátenni az önkormányzatnak a támogatáshoz. Lakásfenntartási támogatásnál 10 %-
ot kell hozzátenni az önkormányzatnak, s 90 %-ot kapunk. 43 millió forint körüli 
összeget terveztem be, s erre jött még a 15 millió forint, amit hozzá kellett tenni. A 
rendszeres szociális segélyben részesülık száma megnövekedett drasztikusan. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
7./ Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás. 
8./Szociálpolitikai juttatások év végi rendezése. 
9./ A személyi juttatás rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között – 
bérkompenzáció elıleg év végi rendezésére. 
10./ Hivatali és az intézményi könyvelés 
8./ Szociálpolitikai juttatások év végi rendezése 
9./ Személyi juttatás rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között 
10./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (november hó) 
kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg. 
11./ A személyi juttatás rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között 
– bérkompenzáció elıleg év végi rendezésére. 
12./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (november hó) 
kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg. 
13./ Normatív hozzájárulások 2012. október 31. napig megküldött lemondások 
elfogadott összegének nyilvántartásba vétele. 
14./ A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde a költségvetési 
törvény 5. melléklet 11. b. „Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás” 
jogcíme alapján kapott központosított támogatást. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, véleménye, észrevétele a 
napirendhez?  
Amennyiben nincs, elfogadásra javasoljuk Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 2012. évi költségvetésrıl szóló önkormányzati rendeletének 
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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2/2013. (I. 28.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …../2013. (…..) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl  
szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasol- 
  ja a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képvi- 
  selı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) 
  önkormányzati rendeletének módosítását. 
  Határid ı: 2013. január 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Naprendi pont 
Megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község 
Önkormányzata között Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az önkormányzati törvény módosítása következtében Felsılajos és Lajosmizse új 
hivatali formában mőködik tovább. Kérném Aljegyzı Asszonyt, hogy tájékoztasson 
errıl bennünket. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
2012. október 25-én mindkét Képviselı-testület döntött arról, hogy Felsılajos 
csatlakozni kíván Lajosmizséhez. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a szükséges intézkedéseket hozza 
meg. Az önkormányzatokról szóló törvény rendezi azt, hogy csak polgármesteri 
hivatalok és közös önkormányzatok mőködhetnek. Minden 2000 fı alatti településnek 
közös önkormányzati hivatalhoz kell csatlakozni. Ezért hozta meg Felsılajos a 
csatlakozási szándékáról szóló döntését. 
Az elıterjesztésben ismertettük azokat a feladatokat, amiket a Mötv. meghatároz az 
önkormányzatok feladataként. A kötelezıen ellátandó feladatokat is meghatároztuk, 
figyelembe véve az önként vállalt feladatokat is. Idehoztuk azt a megállapodást, 
melynek egyes tartalmi elemeit egy módszertani segédanyag segített meghatározni. A 
megállapodás elfogadását követıen szükséges dönteni arról, hogy a jelenlegi 
polgármesteri hivatalt meg kell szüntetni és el kell fogadni az új közös önkormányzati 
hivatal alapító okiratát. 
2013. március 1. napjával kerül felállításra a közös önkormányzati hivatal és 2013. 
február 28-al szőnne meg a régi polgármesteri hivatal. 
Felsılajos Község Önkormányzata 2013. február 1-jén fogja tárgyalni ezt a napirendi 
pontot. 
Sebık Márta ÖIB elnök 
Köszönöm. Van-e kérdés? Nincs. Elfogadásra javaslom a határozat-tervezeteket, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az elıterjesztés I. határozat-tervezetét azzal, hogy a megállapodás 7. 
pontjába a hivatal SZMSZ-ét a Képviselı-testület fogadja el, (Megállapodás 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata között Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról), kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
3/2013. (I. 28.) ÖIB hat. 
Megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Felsılajos Község Önkormányzata között Közös  
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 

HATÁROZAT 
 
  Az  Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a   

Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos  
Község Önkormányzata között Közös Önkormányzati Hivatal  
létrehozásáról szóló megállapodást azzal, hogy a hivatal SzMSz-ét a 
Képviselı-testület fogadja el. 

  Határid ı: 2013. január 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki elfogadja az elıterjesztés II. határozat-tervezetét (Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatala megszüntetı okirata), kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
4/2013. (I. 28.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala  
megszüntetı okirata   

HATÁROZAT 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala megszüntetı okiratát. 

   Határid ı: 2013. január 31. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
    
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki az elıterjesztés III. határozat-tervezetét (Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal Alapító Okirata) elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
5/2013. (I. 28.) ÖIB hat. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal Alapító Okirata 

HATÁROZAT 
 
   Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja,  

megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát. 
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   Határid ı: 2013. január 31. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali 
ellátásának biztosítására ellátási szerzıdés megkötése 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A Képviselı-testület 2012. december 20-i ülésén tárgyalta a pszichiátriai betegek, 
illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása tárgyú napirendi pontot. Az 
elıterjesztés kitért arra, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 86. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak 
figyelembe-vételével az a települési önkormányzat, melynek területén tízezer fınél 
több állandó lakos él, étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, idısek nappali 
ellátását, valamint az elızıekben nem említett nappali ellátást köteles biztosítani. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. 
Elfogadásra javaslom, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek 
nappali ellátásának biztosítására az ellátási szerzıdés megkötését, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
6/2013. (I. 28.) ÖIB hat. 
Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek,  
illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának  
biztosítására ellátási szerzıdés megkötése 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasol- 
  ja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét annak 

1. számú mellékletével együtt. 
Határid ı: 2013. január 31. 
 Felelıs:     A bizottság 

 
 
4./ Napirendi pont 
A járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. május 1. napjától történı biztosítása 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Vinni kell tovább ezeket a szolgáltatásokat. A vagyont nem szabad odaadni, minden 
változatlan formában menjen tovább. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Ma érkezett ehhez a napirendhez kapcsolódóan egy levél, de még nem tudtuk 
áttanulmányozni, a következı bizottsági ülésre kiosztjuk. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Minden évben egy intézményi szerzıdést kötünk az OEP-el, hogy mennyi pontszámot 
finanszíroz. A jövı évtıl kezdve újra kötik a szerzıdést. 
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Ha a mőködtetésrıl lemondunk, soha nem tudjuk visszaszerezni. 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? 
Nincs. Elfogadásra javaslom a járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. május 1. napjától 
történı biztosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
7/2013. (I. 28.) ÖIB hat. 
A járóbeteg-szakellátási feladatok 
2013. május 1. napjától történı biztosítása 

HATÁROZAT 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı-
testületnek, hogy 2013. április 30. napját követıen is vállalja a járóbeteg-
szakellátási feladatok folytatását. 

 
Felelıs:  A bizottság 
Határid ı: 2013. január 31 
 

 
5./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mi van a többi intézményeknél az energetikai pályázatokkal? 
Basky András polgármester 
Városháza vonatkozásában az épület tervezıjétıl nyilatkozatot kell kérni arra 
vonatkozóan, hogy hozzájárul-e a beruházás megvalósításához. Azt mondta, hogy sérti 
a szerzıi jogait, hogy ide napkollektorok kerüljenek elhelyezésre. Tervezıi nyilatkozat 
nélkül nem fogadják be a pályázatot. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Én azt kértem, hogy tegye bele a tervezı a szélenergiát és a napenergiát. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A Mővelıdési Háznál is ilyen probléma van? 
Basky András polgármester 
Ez a cserép nem bírja el az idık vasfogát, viszont csak ezt a cserepet lehetett feltenni. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A jövıben nagyon fontos, hogy milyen szerzıdéseket kötünk. 
Basky András polgármester 
Az óvodás pályázattal kapcsolatban úgy áll a helyzet, hogy amivel indulnánk, azt nem 
írták ki. Azt kértem, hogy vizsgálják meg annak a lehetıségét, hogy a kazánnak a 
pályázati úton történı cseréje biztosított-e. Abban futjuk a köröket, hogy a kazánra 
valamilyen megoldást kellene találni. Ha nem lesz hozzá pályázat, akkor ezzel is 
valamit kell kezdeni. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mikor lesz jegyzınk? 
 



 9 

 
Basky András polgármester 
A jegyzıi pályázatot már ki kellett volna írni, de még nincs létrehozva a közös 
önkormányzati hivatal. Ha meglesz a megállapodás, akkor utána tudjuk kiírni a 
pályázatot. 
Basky András polgármester 
Délelıtt folyamán két szerzıdést írtam alá. Egyik volt az óvodának a 3 csoportszoba 
bıvítésére vonatkozó, a másikat pedig azzal a céggel, aki az óvodának a játékait hozza. 
Sebık Márta ÖIB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még egyéb kérdés, bejelentenivaló? Nincs. Megköszönöm a jelenlevık 
részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 
 
 

K.mf. 
 

 
 Sebık Márta sk.    Józsáné dr. Kiss Irén sk. 
             ÖIB elnöke      bizottság tagja 
 
 
 
 
 
 
 
 


