
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
Iktsz: I/394/3/2013. 
 
 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2013. január 31. 

 
 
 
 
 
Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2013. (...) önkormányzati rendelete a 
2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
5/2013. (I. 31.) ÖH.   A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának  
    kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09- 
    2010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos projektmenedzsment  
    feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges  
    döntések 
 
6/2013. (I. 31.) ÖH.   Lajosmizse Város Önkormányzat közép- és hosszú távú   
    vagyongazdálkodási terve 

 
7/2013. (I. 31.) ÖH.   Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan  
    bérleti szerzıdésének megszüntetése 
 
8/2013. (I. 31.) ÖH.   Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan  
    hasznosítására nyilvános árverés kiírása 
 
9/2013. (I. 31.) ÖH.   Megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község  
    Önkormányzata között Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
 
10/2013. (I. 31.) ÖH.   Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala megszüntetı okirata   

 
11/2013. (I. 31.) ÖH.   Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata   

 
 

12/2013. (I. 31.) ÖH.   Közösségi ellátásokra és a pszichiátriai betegek, illetve    
    szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására ellátási szerzıdés  
    megkötése 

 
13/2013. (I. 31.) ÖH.   A járóbeteg-szakellátási feladatok  2013. május 1. napjától történı  
    biztosítása 
 
14/2013. (I. 31.) ÖH.   Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma   
    Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás  
    felülvizsgálata 

 
15/2013. (I. 31.) ÖH.   Pályázat benyújtása a KEOP-5.5.0/B azonosító számú pályázati kiírásra 
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16/2013. (I. 31.) ÖH.   A 2012. július 01-tıl 2012. december 31-ig tartó idıszakban a   
    Képviselı-testület által meghozott és 2012. december 31-ig lejárt  
    határidejő határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 

 
17/2013. (I. 31.) ÖH.   Lajosmizséért Közalapítvány részére támogatás nyújtása 

 
18/2013. (I. 31.) ÖH.   Pályázat benyújtása az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás  
    energiatakarékos átalakítása” címő KEOP-2012-5.5.0/A azonosító számú 
    pályázati kiírásra 

 
19/2013. (I. 31.) ÖH.   Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata 
    közötti részletes vagyonelszámolásról szóló megállapodás módosítása   

 
20/2013. (I. 31.) ÖH.   Mővelıdési Ház és Könyvtár energetikai korszerősítésére irányuló  
    pályázattal kapcsolatos döntések 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Képviselı-testület 2013. január 31-én, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
Képviselı-testületi ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Apró Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebık Márta, Keresztes 
Ferenc, Kollár László, Orbán Antal, Belusz László képviselık.  
dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Péli Szilveszter, Baranyi-Rostás Rodrigó,  Koller Dániel képviselık 
bejelentéssel vannak távol a mai ülésrıl.  
A Képviselı-testület létszáma összesen 8 fı. 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
 
       
Egyéb meghívottak:  Juhász Gyula Felsılajos polgármestere 
 Dömötör Klára Edit irodavezetı   

Szilágyi Ödön csoportvezetı 
Dr. Balogh László belsı ellenır 
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajosi Kirendeltség vezetı 
Dodonka Csaba pályázati referens 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Géczy Gabriella bölcsıdevezetı 
Veszelszki Klára IGSZ vez. hely.  
Nagy László Imperial Tender Kft képviselıje 
Rapi Zoltán 
 
 

 
Jegyzıkönyvvezetı:  Terenyi Helga 
 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön. dr. 
Adonyi Lajos alpolgármester, Péli Szilveszter, Baranyi-Rostás Rodrigó, Koller Dániel képviselık elıre 
jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön. Kérdezem az ÜSB elnökét, Belusz Lászlót, hogy 
a jelen lévı képviselık a vagyonnyilatkozatukat leadták-e, ezáltal szavazatképesek-e? 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Igen, a jelen lévı képviselık rendben leadták a 
vagyonnyilatkozatukat. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, akkor megállapítom, hogy a Képviselı-testület 
határozatképes, 8 fı képviselı jelen van.  
A meghívóban 12 napirendi pont szerepel, hármat javaslok még pluszba felvenni, melyek a következıek:   

- Döntés az óvoda energetikai pályázatával kapcsolatosan 
- Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti részletes 

vagyonelszámolásról szóló megállapodás módosítása 
- Mővelıdési Ház és Könyvtár energetikai korszerősítésére irányuló pályázattal kapcsolatos 

döntések 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata?  
Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, az általam javasolt napirendi pontok felvételével 
együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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 Napirend 
 

Elıterjesztı 

1.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) 
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Basky András 
polgármester 

2. Lajosmizse Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Basky András 
polgármester 

3. Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti szerzıdésének 
megszüntetése, nyilvános árverés kiírása 

Basky András 
polgármester 

4. A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és 
szennyvíztisztító telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső 
projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzés 
lezárásához szükséges döntések 

Basky András 
polgármester 

5. Megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község 
Önkormányzata között Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 

Basky András 
polgármester 

6. Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali 
 ellátásának biztosítására ellátási szerzıdés megkötése  

Basky András 
polgármester 

7. A járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. május 1. napjától történı biztosítása Basky András 
polgármester 

8. Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás felülvizsgálata 

Basky András 
polgármester 

9. Pályázat benyújtása a KEOP-5.5.0/B azonosító számú pályázati kiírásra Basky András 
polgármester 

10. A 2012. július 01-tıl 2012. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület 
által meghozott és 2012. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtása 

Muhariné Mayer 
Piroska  
aljegyzı 

11. Döntés a Lajosmizséért Közalapítvány támogatásáról Basky András 
polgármester 

12. 
 
13. 
 
 
14. 
 
 
15. 

Döntés az óvoda energetikai pályázatával kapcsolatosan 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti 
részletes vagyonelszámolásról szóló megállapodás módosítása 
 
Mővelıdési Ház és Könyvtár energetikai korszerősítésére irányuló pályázattal 
kapcsolatos döntések 
 
Interpelláció 

Basky András 
polgármester 
Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
Basky András 
polgármester 

 
Basky András polgármester: A napirendi pontok tárgyalása elıtt egy bejelentést szeretnék tenni az 
óvodás pályázattal kapcsolatosan, mégpedig, hogy a hétfıi nap folyamán aláírásra került a Goméppel a 
szerzıdés a munkálatokra, az eszközbeszerzést pedig az Eszterlánc nevezető cég nyerte, a bölcsıdénél is 
ez a cég végezte ezt a munkát. Az óvoda megkapta a Zöld Óvodáért járó oklevelet, ehhez gratulálunk 
nekik.  
 
1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 
2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Szinte minden hónapban szükséges a költségvetési rendeletünket 
módosítani, most is több oka van ennek. Többek között a volt Párház Áfa-ja, bérkompenzáció, a normatív 
hozzájárulások lemondása, KTTT-vel való elszámolás voltak a fıbb módosítások, valamint hogy, 
támogatást kaptunk esélyegyenlıségi felzárkóztatásra. Ezeket mind helyre tettük a rendeletmódosításban. 
A PTK és ÖIB bizottságok tárgyalták, elfogadásra javasolták. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor kérem, aki egyetért a rendeletmódosítással, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

1/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében és a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő 
szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában 
foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w és 3.1. l. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következıket 
rendeli el: 
 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. 

(II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések 
lépnek: 

 
[A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. 
évi költségvetésének] 

„ 
a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 2 216 406 e Ft-ban 

aa) mőködési költségvetést 1 569 433 e Ft-ban 

ab) felhalmozási költségvetést 646 973 e Ft-ban 

   

b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 2 389 343 e Ft-ban 

ba) mőködési költségvetést 1 614 725 e Ft-ban 

bb) felhalmozási költségvetést 772 526 e Ft-ban 

bc) pénzforgalom nélküli kiadások 0 e Ft-ban 

melybıl: általános tartalék 0 e Ft-ban 

           és céltartalék 0 e Ft-ban 

hagyja jóvá.”   

2. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
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(7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

 
 

3. § 
 
A rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát 
veszti. 
 
 

/ Basky András /     / Muhariné Mayer Piroska / 
   polgármester                   aljegyzı 

 
 
 
A kihirdetés napja: 2013. …………….. 

/ Muhariné Mayer Piroska / 
             aljegyzı 
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1. melléklet a 1/2013. (…) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 

 Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása 
Ezer Ft-ban

    A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. 

  

Megnevezés Szakfeladat 
Személyi 
juttatás 

Munka-
adókat 
terhelı 
járulék 

Dologi 
és 

egyéb 
folyó 
kiadás 

Szociál-
politikai 
juttatás 

Támogatásértékő 
mőködési kiadás 

Mőködési 
célú 

pénzeszköz-
átadás 

államház-
tartáson 
kívülre 

Általá-
nos 

tartalék 

Cél-
tartalék 

Beruházás Felújítás 

Felhalmozási célú 
pénzeszközátadás 
államháztartáson 

kívülre 

Összesen 

Engedé-
lyezett 

létszámkeret 
(fı) 

1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 360000    1 660       7 647   9 307   

2. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 370000       200        200   

3. 
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, 
szállítása, átrakása 

381103               0   

4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382101           191 292   191 292   

5. Lakó- és nem lakóépület építése 412000               0   

6. Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 422100    1 960           1 960   

7. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 522001    12 660           12 660   

8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001    520           520   

9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) 680002 9 932 2 253 2 397           14 582 8 

10. Zöldterület-kezelés (Park) 813000 8 520 2 203 7 470       8 379   26 572 6 

11. Közvilágítás 841402    37 500           37 500   

12. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841403    7 410           7 410   

13. Civil szervezetek mőködési támogatása 890301       9 375        9 375   

14. Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 890441               0   

15. 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 
közfoglalkoztatása 

890442 8 031 1 085            9 116   

16. 
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 
támogatása 

890506       100        100   

17. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 931102 5 545 1 449 4 295           11 289 3 

18. Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés 960302    100           100   

19. Önkormányzati jogalkotás 841112           243 047 292 169  535 216   

20. Önkormányzat igazgatási tevékenysége  841126 1 000 270 17 964  9 851  0 0 4 610  24 223 57 918 51 

21. Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet)     706 3 500 191 020          195 226   

22. Összesen   33 028 7 966 97 436 191 020 9 851 9 675 0 0 454 975 292 169 24 223 1 120 343 68 

 „ 
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2. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„1.1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 

Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása 
  A. B. C. D. E. F. G. 

Megnevezés Szakfeladat 
Személyi 
juttatás 

Munka-
adókat 
terhelı 
járulék 

Dologi és 
egyéb folyó 

kiadás 
Beruházás  Összesen 

Engedé-
lyezett 

létszám-
keret (fı) 

1. Önkormányzati jogalkotás 841112 22 360 5 489 3 220   31 069 1 

2. Területi általános végrehajtó igazgatási 
tevékenység 

841124 40 057 10 120 7 580 450 58 207 11 

3. Önkormányzatok és társulások általános 
végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841126 105 317 28 235 28 244   161 796 33 

4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 841133 22 333 5 541 5 140   33 014 6 

5. Összesen   190 067 49 385 44 184 450 284 086 51 

 
„ 
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3. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés 

A. B. C. D. 

Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal 

IGSZ és 
intézményei  Összesen  

  1. Költségvetési bevételek         
  1.1. Mőködési bevételek 1 395 256 26 533 147 644 1 569 433 
  1.1.1. Mőködési bevételek 30 460 7 040 84 875 122 375 
  1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  631 579   0 631 579 
    1.1.2.1. Helyi adók  297 458     297 458 
    1.1.2.2. Átengedett központi adók  327 121     327 121 
    1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 7 000     7 000 
  1.1.3. Mőködési támogatások 671 375   0 671 375 
    1.1.3.1. Normatív hozzájárulások  438 457     438 457 
    1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak  9 870     9 870 
    1.1.3.3. Egyéb központi támogatás 32 494     32 494 

  
  1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott 
elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 

      0 

    1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások  190 554     190 554 
  1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 61 842 19 493 62 769 144 104 
    1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen  61 842 19 493 48 744 130 079 

  
    1.1.4.1.1.ebbıl: támogatás értékő mőködési bevétel 
társadalombiztosítási alaptól  

    48 744 48 744 

  
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson 
kívülrıl  

0   14 025 14 025 

  
  1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel  

0     0 

  
  1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 
(09/45) 

0   0 0 

  1.2. Felhalmozási bevételek 646 973   0 646 973 
  1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  10 924   0 10 924 
    1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  1 900     1 900 
    1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei  9 024     9 024 
    1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei  0     0 
  1.2.2. Felhalmozási támogatások 0   0 0 
    1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak       0 
    1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások        0 
  1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 636 049   0 636 049 
    1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 22 723     22 723 

  
  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson 
kívülrıl 

613 326     613 326 

  
  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel  

      0 

  1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele        0 
  1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 0   0 0 
  1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4 2 042 229 26 533 147 644 2 216 406 
  1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele  162 437     162 437 
  1.6.1. Mőködési célra 75 565     75 565 
  1.6.2. Felhalmozási célra 86 872     86 872 
  1.7. Finanszírozási bevételek összesen 10 500     10 500 
  1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele       0 
  1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 10 500     10 500 

  
  1.7.2.1. Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás 
mőködési célra 

      0 

  
  1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás 
felhalmozási célra 

10 500     10 500 

  
1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási 
mőveletekkel együtt 2 215 166 26 533 147 644 2 389 343 

  1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás   257 553 835 178 1 092 731 

„ 
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4. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„2.2. melléklet a 2/2012.(II. 10.) önkormányzati rendelethez 

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 

Helyi adók részletezése 
    Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Idegenforgalmi adó  4 000 

2. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után  293 458 

3. Helyi adók összesen  297 458 

Átengedett központi adók részletezése 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része  201 521 

2. Gépjármőadó  125 600 

3. Átengedett központi adók  327 121 

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Pótlékok, bírságok  6 500 

2. Környezetvédelmi bírság 0 

3. Építésügyi bírság 0 

4. Talajterhelési díj  500 

5. Egyéb sajátos bevételek  0 

6. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel 7 000 
 

„ 
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5. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„2.3. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 

 
Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése 

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Normatív hozzájárulások 438 457 

1.1.1.    Lakosságszámhoz kötött  57 688 

1.1.2.    Feladatmutatóhoz kötött 380 769 

1.2.1.    Közoktatási feladatok 260 980 

1.2.2.    Szociális feladatok 96 939 

1.2.3.    Globális feladatok 80 538 

2.  Központosított elıirányzat 9 870 

3. Normatív kötött felhasználású támogatások  190 554 

3.1.   Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz  53 470 

3.2.   Egyes szociális feladatok támogatása  84 

3.3.   Szociálpolitikai juttatásokra  137 000 

4. Egyéb központi támogatás 32 494 

5. Mőködési támogatások összesen 671 375 

 
„ 
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6. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„2.4. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez 

 
Egyéb mőködési bevételek 

 
Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése 

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Önkormányzat Hivatal 

módosított előirányzat 

1. 
Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési 
szervtıl 

9 614 4009 

1.1. Közfoglalkoztatás 9 065 4009 

1.2. "Parlagfő pályázat" közfoglalkoztatás 549   

2. 
Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveiktıl  

17 037 15 484 

2.1. Felsılajos Községi Önkormányzattól Mőködésre   14 947 

2.2. Felsılajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi szolgáltatás 4 928   

2.3. Felsılajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális  12 109   

2.4. 
Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belsı Ellenırzési 
Társulás 

  537 

3. Támogatásértékő mőködési bevétel TKT-tól  35 191 0 

3.1. Közoktatás 26 830   

3.2. Szociális 6 110   

3.3. Logopédia 1 986   

3.4. 2011. évi elszámolás 265   

3.4.1.    Közoktatás 41   

3.4.2.    Szociális -26   

3.4.3.    Logopédia 250   

4. Támogatásértékő mőködési bevételek  61 842 19 493 

 
„ 
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7. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„3. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez 

Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi bevételei 

      
Ezer Ft-ban 

1. Költségvetési bevételek 
A. B. C. D. E. F. 

IGSZ EGYSZI FIÁI 
Mővelıdési 

Ház 
Óvoda Összesen 

1.1. Mőködési bevételek 65 246 58 675 15 425 4 054 4 244 147 644 
1.1.1. Mőködési bevételek 65 246 9 931 5 644 4 054 0 84 875 
1.1.2. Egyéb mőködési bevételek 0 48 744 9 781 0 4 244 62 769 
  1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek   48 744 9 781   4 244 62 769 
   1.1.2.1.1.ebbıl: támogatás  értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól    48 744       48 744 
  1.1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl            0 
1.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  0 0 0 0 0 0 
  1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése            0 
1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 
  1.2.2.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen            0 
  1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl            0 
  1.2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel            0 
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele            0 
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek           0 
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 65 246 58 675 15 425 4 054 4 244 147 644 
1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele  0 0 0 0 0 0 
1.6.1. Mőködési célra           0 
1.6.2. Felhalmozási célra           0 
1.7. Finanszírozási bevételek összesen           0 
1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 65 246 58 675 15 425 4 054 4 244 147 644 
1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás  132 409 95 252 393 503 51 807 162 207 835 178 

 „ 
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8. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 

„4. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai 

Ezer Ft-ban

 Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal 

IGSZ és 
intézményei  Összesen  

 1. Költségvetési kiadások         
 1.1. Mőködési kiadások 348 976 283 636 982 113 1 614 725
 1.1.1. Személyi juttatás 33 028 190 067 546 573 769 668

 
1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

7 966 49 385 141 754 199 105

 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 97 436 44 184 293 786 435 406
 1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 210 546    210 546
   1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 9 851    9 851

 
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás 
Államháztartáson kívülre 

9 675    9 675

 
  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 
támogatás 

191 020    191 020

   1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás       0
 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai        0
 1.2. Felhalmozási kiadások 771 367 450 709 772 526
 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  454 975 450 709 456 134
 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  292 169    292 169
 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 24 223    24 223
   1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások  0    0

 
  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
Államháztartáson kívülre 

24 223    24 223

 
  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány 
átadás  

      0

 1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 092    2 092
 1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 0    0
  1.4.1.ebbıl: általános tartalék 0    0
  1.4.2.          céltartalék 0    0
 1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1 122 435 284 086 982 822 2 389 343
1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 
folyósított támogatás 

1 092 731    1 092 731

Céltartalék részletezése 
Ezer Ft-ban

Megnevezés Önkormányzat 
1. Céltartalék  0

 
„ 
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9. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 „4.2. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez 

 Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 

 
Ezer Ft-ban 

    A. B. 

  Megnevezés Szakfeladat módosított 
elıirányzat 

1. Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak) 882111 15 645 

2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott 
feltételnek megfelel) 882111   

3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére  882111 6 890 
4. Foglalkoztatást helyettesítı támogatás   76 410 
5. Idıskorúak járadéka 882112 11 950 
6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 882113 17 050 

7. 
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett 
lakásfenntartási támogatás 

882113   

8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 882113 285 
9. Adósságcsökkentési támogatás      
10. Ápolási díj  (normatív)  882115 38 785 
11. Ápolási díj (helyi megállapítás)      
12. Átmeneti segély  882122 4 420 
13. Temetési segély  882123 1 522 

14. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli 
támogatása  

882117 11 488 

15. 
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı 
gyermekvédelmi támogatás pótléka  

882118 55 

16. Óvodáztatási támogatás 882119 350 
17. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) 882124 50 
18. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás     

19. Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi 
ellátások összesen   184 900 

20. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás     
21. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély      

22. 
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást 
mérı készülék biztosítása  

    

23. Átmeneti segély  882122 1 425 
24. Temetési segély      
25. Köztemetés  882203 2 265 
26. Közgyógyellátás 882202 1 725 

27. 
Rászorultságtól függı normatív kedvezmények  
(mozgáskorlátozottak támogatása) 

882125 705 

28. Étkeztetés      
29. Házi segítségnyújtás      
30. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás      
31. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás      
32. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen   6 120 

33. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi  
ellátások összesen   191 020 

34. 
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és 
gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás 

    

35. 
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és 
gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás 

    

36. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen   191 020 
„  
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10. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„4.3. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez 

Felhalmozási kiadások részletezése 
Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés Önkormányzat 

Polgármesteri 
Hivatal 

módosított elıirányzat 

1. 
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése 
Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 

248 344   

 
2. 

Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése 
Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (saját forrás) 

43 825   

 3. Felújítás összesen 292 169   

 
4. 

Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja   
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 

63 952   

 
5. 

Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja   
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás) 

7 580   

 
6. 

Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja   
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 

101 530   

 
7. 

Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja   
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás) 

18 230   

 
8. 

Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" 
DAOP-4.2.1-11 

199 500   

 
9. 

Lajosmizse "Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés-korszerősítés 
DAOP-4.2.1-11 

10 500   

 
10. 

Tulajdonrész rendezés - 159/2011. (XI.24.)ÖH                       
(Dózsa Gy. Út 82. volt Pártház) 

3 810   

 
11. Járdaépítés 800   

 
12. Tőzbiztos szekrény (anyakönyv) 

 
450 

 
13. Vásári parkoló (0269/34 hrsz-ú külterületi ingatlan) 500   

 
14. Mezıgazdasági erıgép vásárlása 8 379   

 
15. 

Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és 
szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-
0077 

32 547 
  

 
16. 

"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése"                      
DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 

7 647 
  

 17. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen 454 975 450 
Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 

Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés 

Önkormányzat Hivatal 
eredeti elıirányzat 

1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 1 500   
2. Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának elıfinanszírozása 22 723   
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 24 223   

„ 
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11. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„5. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez 

Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi kiadásai 
       Ezer Ft-ban 

1. Költségvetési kiadások 
A. B. C. D. E. F. 

IGSZ EGYSZI FIÁI M ővelıdési Ház Óvoda Összesen 
1.1. Mőködési kiadások 197 309 153 927 408 928 55 498 166 451 982 113 
1.1.1. Személyi juttatás 52 338 77 432 274 829 27 393 114 581 546 573 
1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 087 19 646 70 790 7 395 29 836 141 754 
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 130 884 56 849 63 309 20 710 22 034 293 786 
1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 0 0 0 0 0 0 
  1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások           0 
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre           0 
  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás            0 
  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás           0 
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai            0 
1.2. Felhalmozási kiadások 346 0 0 363 0 709 
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  346 0   363 0 709 
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val            0 
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 
  1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások            0 
  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson 
kívülre  

          0 

  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás           0 
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése            0 
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 0 
 1.4.1. Általános tartalék           0 
 1.4.2. Céltartalék           0 
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 197 655 153 927 408 928 55 861 166 451 982 822 
 

„ 



 18

 
12. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez 

„6. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez 
  Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege  

Ezer Ft-ban 

  

A. B. C. D. 

  

E. F. G. H. 

Önkormányzat Hivatal  
IGSZ és 

intézményei 
Mindösszesen Önkormányzat Hivatal  

IGSZ és 
intézményei 

Mindösszesen 

1. Költségvetési bevételek         2. Költségvetési kiadások         
1.1. Mőködési költségvetés 1 395 256 26 533 147 644 1 569 433 2.1. Mőködési költségvetés 348 976 283 636 982 113 1 614 725 
1.1.1. Mőködési bevételek  30 460 7 040 84 875 122 375 2.1.1. Személyi juttatások 33 028 190 067 546 573 769 668 
1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  631 579     631 579 2.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok  7 966 49 385 141 754 199 105 

1.1.3.  Mőködési támogatások  671 375     671 375 
2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások 

97 436 44 184 293 786 435 406 

1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 61 842 19 493 62 769 144 104 
2.1.4. Egyéb mőködési kiadások  210 546     210 546 
2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0     0 

1.2. Felhalmozási költségvetés 646 973   0 646 973 2.2. Felhalmozási költségvetés 771 367 450 709 772 526 
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 10 924     10 924 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 454 975 450 709 456 134 
1.2.2. Felhalmozási jellegő támogatások  0     0 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 292 169     292 169 
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 636 049     636 049 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 24 223     24 223 
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele 0   0 0 

2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 
törlesztése 2 092   0 2 092 

1.3.1. Mőködési célra 0     0 2.3.1. Mőködési célra 0     0 
1.3.2. Felhalmozási célra 0     0 2.3.2. Felhalmozási célra 0     0 
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 0     0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  0     0 
1.5. Költségvetési bevételek összesen 
1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 2 042 229 26 533 147 644 2 216 406 

2.5. Költségvetési kiadások összesen 
2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 1 122 435 284 086 982 822 2 389 343 

1.6. Elızı évek pénzmaradványának 
igénybevétele  162 437   0 162 437         0 

1.6.1. Mőködési célra 75 565     75 565         0 
1.6.2. Felhalmozási célra 86 872     86 872         0 
1.7. Finanszírozási bevételek összesen 10 500   0 10 500 2.6. Finanszírozási kiadások összesen       0 
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele       0         0 
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának 
bevételei 

10 500     10 500         0 

1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı 
finanszírozási mőveletekkel együtt 

2 215 166 26 533 147 644 2 389 343 2.7.Tárgyévi kiadások, a belsı és külsı 
finanszírozási mőveletekkel együtt 

1 122 435 284 086 982 822 2 389 343 

 
   „



 
Basky András polgármester: Meghívott vendégünkre tekintettel, kérem most a 4-es számú 
elıterjesztést tárgyaljuk.  
 
2. Napirendi pont 
A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító 
telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos 
projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések 
Elıadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Köszöntöm körünkben Nagy Lászlót, az Imperial Tender Kft 
képviselıjét. Régóta húzódó dolog már ez a közbeszerzés, hiszen az eljárásban a második legkedvezıbb 
ajánlatot tevı megtámadta a közbeszerzési eljárást. A döntıbizottság ezt egy pont kivételével elutasította, 
a kifogásolt rész pedig, hogy a mőszaki szakértıi szakember gyakorlatát nem Borsos Botond 
ügyvezetınek kellett volna leigazolnia egy nyilatkozatban, hanem magának az érintett szakembernek.  
Az érintett szakember a nyilatkozatát megtette, amely alapján a HBF Hungaricum Kft. a hiánypótlását 
határidıben benyújtotta. A szakmai bírálatok újraértékelése során megállapítást nyert, hogy továbbra is a 
HBF Hungaricum Kft. ajánlattevıt lehet kihirdetni az eljárás nyertesévé, mivel ezen ajánlattevı ajánlata - 
az ajánlati felhívásban meghatározott összességében legelınyösebb ajánlat bírálati szempont szerint - a 
legkedvezıbb érvényes ajánlat. Kérdezem Nagy Lászlót, hogy szeretné-e kiegészíteni az elhangzottakat.  
 
Nagy László Imperial Tender Kft képviselıje: Tulajdonképpen minden lényeges dolog elhangzott. 
Mint tudjuk, az RVI Magyarország Kft. jogorvoslati eljárást indított 2012. november 19-én a 
közbeszerzési eljárás ellen a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntıbizottságánál. Több dolgot 
kifogásolt, ebbıl négyet elutasított a Döntıbizottság, egynél pedig pontosítást kért. Ez volt a szakember 
aláírása. Mivel a hiánypótlást követıen ez is rendben van már, az ajánlat érvényes, így továbbra is a HBF 
Hungaricum Kft-t javasoljuk. A nyertes ajánlattevıvel 2013. február 11-én lehet majd szerzıdést kötni, 
amennyiben a 10 napos szerzıdéskötési moratórium alatt nem támadják meg az eljárást ismételten. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Ebbıl is látszik, hogy milyen kis apróságokon múlik 
egy közbeszerzési eljárás sikeressége, milyen sok dologra kell odafigyelni. A PTK bizottság tárgyalta, 
elfogadásra javasolta. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2013. (I. 31.) ÖH. 
A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító 
telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos 
projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések 
  

Határozat 
 

1.) Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntıbizottsága D.632/16/2012. számú határozata 
alapján a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elvégezte a szakmai bírálatok újraértékelését, 
melynek alapján Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Megbízási 
szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének 
bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos 
projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásban jóváhagyja a 
bírálóbizottság javaslata alapján elkészült módosított eljárást lezáró döntést és az eljárást 
lezáró döntés mellékletét képezı összegezést az ajánlatok elbírálásáról, és a közbeszerzés 
eredményének megállapítására az eljárást lezáró döntés szerint dönt, mely szerint a 
közbeszerzési eljárás nyertese HBF Hungaricum Kft. (6000, Kecskemét, Vacsi köz 8/a.). 

 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosított eljárást lezáró döntés és az annak mellékletét képezı összegzés aláírására, az 
eredmény kihirdetésére. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. január 31. 
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3. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ez az elıterjesztés arról szól, hogy az önkormányzatnak tervet kell 
készíteni arról, hogy a vagyonával mit szeretne tenni. A hasznosítás formái lehetnek: a feladatok 
ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése, használatba adása, bérbeadása, önkormányzati 
vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása. A PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolta. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
6/2013. (I. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 9. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvénybe, valamint 
a nemzeti vagyonról szóló törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának 
céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el: 
 
1 Lajosmizse Város Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terve 2013-2017. évre 

vonatkozóan:  
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal - felelıs módon, rendeltetésszerően kell 
gazdálkodni.  
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsıdlegesen a 
közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes 
elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos mőködtetése, értékének megırzése, állagának 
védelme, értéknövelı használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 
elidegenítése.  
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bıvítés, felújítás) céljait a Képviselı-testület döntései 
és az éves költségvetési rendelet határozza meg.  
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:  
A nemzeti vagyon alapvetı rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a 
kötelezı és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 
 
A hasznosítás formái: 

1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése  
2. Használatba adása, bérbeadása 

 3. Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása 
 
1. A vagyon értékesítése 

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. 
(IV.27.) önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintő jogszabályokban foglaltak szerint kell 
eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelıs módon történı 
gazdálkodására. A vagyonértékesítésbıl származó bevétel elsısorban fejlesztési kiadások, fejlesztési 
hitelek törlesztésének fedezetéül szolgál, másodlagosan a folyószámlahitelt kell csökkenteni. 

 
2. Használatba adás, bérbeadás 
 

a.) A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznosítása során a lakásokról és helyiségekrıl szóló 
17/2009. (X.26.) önkormányzati rendelet alapján kell eljárni.   
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b) A telkek hasznosítása az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV.27.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak alapján tehetı meg.  
c) A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig 
legyen kihasználatlan állapotban. 

3.  Vállalkozás folytatásával történı vagyonhasznosítás 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetı vagyonnal vállalkozási tevékenység 
folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az 
önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelıssége nem 
haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 
e) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkezı változásokat 
követıen a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell vizsgálni, törekedve a 
maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges vagyontárgyak értékesítésére. 
 
f) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt figyelmet kell 
fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására. 
 
g) Az Önkormányzatnak a lehetıségeihez képest elı kell segíteni a munkahelyteremtı vállalkozások 
letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával. 
 
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve 2013-2022. évre 

vonatkozóan:  
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 
b) Az önkormányzatnál a vagyon megırzésének elsıdlegessége elv érvényesül a hosszú távú mőködési 

stabilitás biztosítása érdekében. 
c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az elıírásoknak (közegészségügyi, szakmai, stb.) való 

megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében – elsısorban 
pályázati források igénybevételével – korszerősíteni kell.  

d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem elıtt kell 
tartani, hogy ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretben évente felül kell vizsgálni 
az értékesítendı, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. 

e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, megújítására, 
illetve beruházásra kell fordítani.  

f) Az önkormányzat szempontjából kedvezı pályázati lehetıségek maximális kihasználására kell 
törekedni. 

g) Minden önkormányzati intézmény közvilágítás energiahatékonyságának növelése. Az önkormányzati 
intézmények energiatakarékosságának növelése.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. január 31. 

 
 
 
4. Napirendi pont 
Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti szerzıdésének megszüntetése, 
nyilvános árverés kiírása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A vagyonrendeletünknek megfelelıen, ha bérbe szeretnénk adni valamit, 
akkor nyílt árverést kell tartani. A White System Kft, aki két éve megnyerte a pályázatot, most egy új 
céget hoz létre, amely nem lesz jogutódja az elızınek, így új árverést kell kiírnunk. Továbbra is szeretné 
a megkezdett tevékenységét folytatni az épületben, így újra fog pályázni. Az ingatlanra vonatkozó 
értékbecslést kiosztós anyagként kaptuk meg, az anyagban megtalálható a nyilvános árverési kiírás is. Az 
I. határozat-tervezetbıl kimaradt a felhatalmazás a polgármester részére a bérleti szerzıdés 
megszüntetésérıl szóló megállapodás aláírására, így kérem ezt vegyük bele. A PTK bizottság tárgyalta, 
elfogadásra javasolta. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, 
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javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki az elhangzott módosítással elfogadja a 
határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, 
- tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
7/2013. (I. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti 
ingatlan bérleti szerzıdésének megszüntetése 

 
 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse, Dózsa Gy. út 123. 
szám alatti ingatlanra a White System Kft.-vel 2011. április 20-án kötött bérleti szerzıdés közös 
megegyezéssel 2013. február 28. napjával megszünteti. 
 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
bérleti szerzıdés megszüntetésérıl szóló megállapodás elkészítésére és aláírására. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. január 31.   
 
Basky András polgármester: Most az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, mely a 
nyilvános árverés kiírására vonatkozik.  Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
8/2013. (I. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti 
ingatlan hasznosítására nyilvános árverés kiírása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános árverést ír ki a volt 
Szülıotthon (Lajosmizse, Dózsa Gy. út 123. sz.), 2295 hrsz-ú ingatlan, bérbeadás útján 
történı hasznosítására, az elıterjesztés 2. sz. mellékletét képezı NYILVÁNOS ÁRVERÉSI 
HIRDETMÉNY szerint.  

 

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2013. január 31. 

 
 
 
 
5. Napirendi pont 
Megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata között 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
Elıadó: Basky András polgármester 



 
 

23 
 

 

 
Basky András polgármester: Azt gondolom, hogy sem a Lajosmizsei lakosokat, sem pedig a 
Felsılajosi lakosokat nem érte váratlanul, amikor a két település úgy döntött, hogy közösen szeretne 
hivatalt létrehozni. Lajosmizse esetében három olyan település van, aki szóba jöhet: Felsılajos, 
Ladánybene, és Kunbaracs. A döntés még nem született meg, de valószínőleg Ladánybene és Kunbaracs 
fog közösen hivatalt létrehozni, de ha esetleg nem sikerül megegyezniük, akkor mivel Lajosmizse város, 
nem utasíthatjuk el, ha valaki csatlakozni szeretne hozzánk. Március 1-ig kell eldönteni mindenkinek, 
hogy hová szeretne csatlakozni. Felsılajos már októberben eldöntötte, hogy Lajosmizsével kíván 
együttmőködni. Az elıterjesztés I. határozat-tervezete arról szól, hogy a két település kimondja, hogy 
közös hivatalt hoz létre. A II. határozat-tervezet megszünteti Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalát, 
a III. pedig a Közös Hivatal alapító okirata. A megállapodást mindkét településnek el kell fogadnia, csak 
így tud mőködni. Azt kérem mindenkitıl, hogy fogalmazza meg, amit változtatni szeretne ezen. Három 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést, ebbıl kettı elfogadta, a harmadik pedig megoszlott. Megkérem 
Irénkét, hogy mondja el a bizottság véleményét. . 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Polgármester úrnak teljesen igaza van abban, hogy nem 
változott az álláspontunk azt illetıen, hogy Lajosmizse Felsılajossal közös hivatalt hozzon létre. Az 
eltérı vélemények a részletekben vannak. Akkor lehet ezt a megállapodást jóváhagyni, ha a részletes 
feladatok, munkakörök le vannak írva, és mindezt össze tudjuk vetni a költségvetéssel. Tudjuk, hogy 
hatalmas változások történtek az elmúlt idıben, felálltak a Járási Hivatalok, ez érintette a létszámot is, és 
a feladatokat is. A központi költségvetésbıl 4.580.000.- Ft támogatást ad az állam köztisztviselınként. 
Ez elég-e a meglévı hivatal finanszírozásához? Vagy mennyit kell még hozzátennünk, egyáltalán 
tudunk-e hozzátenni? Ha mindezek a számok megvannak, akkor ezt be lehet építeni a költségvetésbe, ki 
kell dolgozni az új SZMSZ-t, és véleményem szerint csak ez után lehet jó szívvel dönteni.  
 
Basky András polgármester: Valóban nagy változások vannak, hiszen 15 fı átkerült a hivatal 
létszámából a Járási Hivatalhoz. Az okmányiroda teljes létszámmal átkerült, ahogy a gyámhivatal is, 
ezek a költség elemek befolyásolják a költségvetést. Eddig a hivatal támogatására nagyon kevés állami 
pénzt kaptunk, körülbelül 17 millió forintot. 30,4 fıt finanszíroz meg az állam, viszont a feladatellátás 
igényli azt, hogy megmaradjon a 35 fı, aki jelenleg is a dolgozik a hivatalban. Most vagyunk a jegyzıi 
pályázat kiírásának a küszöbén, elsısorban rá kell majd hagyatkoznunk, hogy ı döntse el, hogyan lehet 
ellátni a feladatokat, milyen létszámmal. A hivatal jelenlegi létszáma 35 fı, véleményem szerint most 
ezzel a létszámmal számoljunk. Nyilván a feladatok átcsoportosítására van szükség, ez a 35 fı most 3 
irodára, és 4 csoportra oszlik. Az új szervezeti felépítést majd az új jegyzı állítja fel. Felsılajoson 4 fıvel 
mőködött a hivatal, ebbıl 1 fı bejött Lajosmizsére, ı mindkét település irányába végzi feladatait, és 2 fı 
az, akivel hosszútávon mőködne a Felsılajosi hivatal. Van egy pénzügyi iroda, amely mindkét település 
tekintetében viszi a feladatokat. Van egy jegyzıi feladatkör és egy önkormányzati feladatkör. A 
megmaradt dolgozói létszám az eddigi 5 irodából 3 irodára oszlana meg. Ezért nem nyúltunk hozzá 
semmilyen státuszhoz sem, hogy az új jegyzınek hagyjunk egy mozgásteret. Az állam az eddigiekhez 
képest több pénzt fog adni a hivatal mőködéséhez, de mivel elég jelentıs az iparőzési adóból befolyt 
bevételünk, így nem osztja le mindet, hanem egy bonyolult számítást alkalmazva jön ki a 30,4 x 
4.580.000.- Ft. Célszerőnek tartom egy új SZMSZ-t létrehozni, amit már az új jegyzı fog elkészíteni.  
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Én támogatom Irénke elképzelését, de egy dolgot nagyon 
fontosnak tartok, hogy minél elıbb legyen kiírva a jegyzıi pályázat. Azt kérném, hogy hozzon a 
Képviselı-testület most egy olyan döntést, amiben arra kérjük a polgármestert, hogy a mai napon írjon ki 
egy jegyzıi pályázatot, a pályázat szövegét közösen határozzuk meg, továbbá a pályázat elbírálásában 
részt vehessen a Képviselı-testület, és ajánlást tehessen a polgármesternek a jegyzı személyére. Azt 
gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen így törvényt sértünk. Tudjuk jól, hogy Kecskeméten is hasonló 
volt a helyzet, viszont ott már február 4-én fog megtörténni a meghallgatása a jegyzınek.  
 
Basky András polgármester: Én is azt gondolom, hogy minél elıbb ki kell írni, de ahhoz, hogy ez 
megtörténjen, tudnom kell, hogy mire írjuk ki a pályázatot. Holnap tárgyalja Felsılajos, utána ha 
elfogadásra kerül mindkét település részérıl, akkor kerül kiírásra a pályázat. Ezt a Kormányhivatallal 
egyeztettük, és ez volt az álláspontjuk, hogy a megállapodás megkötése után legyen kiírva a pályázat. A 
jegyzı kinevezését a polgármester hatáskörébe utalták, de én meg fogom osztani veletek, mielıtt 
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döntenék. A pályázat kiírása hétfın fog megtörténni, amennyiben Felsılajos is elfogadta a 
megállapodást.  
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: És milyen szövegezéssel? Láthatnánk?  
 
Basky András polgármester: Természetesen nem titkos, aki bejön, megnézheti.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Március 1-vel betölthetı lesz? 
 
Basky András polgármester: Még elıtte.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Tehát akkor márciusra az a kérésem az új jegyzıhöz, 
hogy dolgozza ki az új SZMSZ-t, a hivatal költségvetését, az új megállapodást.  
 
Basky András polgármester: Amennyiben a szervezeti felépítésben változás áll be, akkor azt az 
SZMSZ-be átvezetjük, a költségvetés nem kérdéses, hiszen annak februárban kész kell lennie, ami 
kérdéses az az, hogy nem az SZMSZ-t, hanem a szervezeti felépítés vonalát dolgozza ki, és terjessze a 
testület elé. A pályázati kiírásban legyen benne, hogy tegyen javaslatot a szervezeti felépítésre.  
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Tisztelt Képviselı-testület! Tegnap részt vettem a bizottsági 
ülésen, így készültem az ott felmerült kérdésekkel kapcsolatosan, hátha ezzel is tudom könnyíteni a 
Képviselı-testület döntését. El szeretném mondani önöknek, hogy a Polgármesteri Hivatal az elmúlt 
évben nagyon csekély összegő támogatást kapott az államtól, 17,5 millió forintot. Természetesen érkezett 
még támogatás az önkormányzathoz, a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és 
kulturális feladatira, ez 47 millió forintot jelentett. Igaz, hogy ebben benne szerepel az igazgatás, mint 
támogatás, de ha megnézzük, hogy az egyéb feladatokra mennyit költöttünk, például a közutakra 12 
millió forint, a parkra 26 millió forint, a közvilágításra 37 millió forint, ez messze túlhaladta azt a 47 
millió forintot, amit kaptunk támogatásként. Így az igazgatásra már nem is maradt, tehát mondhatjuk azt, 
hogy az állam 17,5 millió forinttal támogatta a hivatal mőködését. Ehhez képest a költségvetési rendelet, 
ami önök elıtt van, 1.1 melléklete tartalmazza a Polgármesteri Hivatal 2012. évre vonatkozó kiadásait, 
szakfeladatokra történı bontásban. Ez a szám 284 millió forint, ebbıl le kell vonni azt az összeget, mely 
a polgármester úrra és a képviselıkre vonatkozik, így a Polgármesteri Hivatal fenntartása 253 millió 
forintba került. Ebbıl ha kivonjuk a 17 millió forintot, akkor láthatjuk, hogy 235 millió forint az, 
amelybe került Lajosmizse Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal mőködtetése. De ez 51 fıre 
vonatkozóan. Ebben az évben 35 fıs lesz a Hivatal létszáma, ami azt jelenti, hogy ha levetítjük 
arányosan, akkor 165 millió forintba került a mőködtetés. A 2013. évi költségvetési törvény úgy 
szabályoz, hogy 30,41 fıs elismert hivatali létszámra 4.580.000.- Ft-os támogatást állapít meg egy fıre. 
Ez azt jelenti, hogy 139 millió forinttal támogatja a Közös Önkormányzati Hivatal mőködését az állam. 
A délelıtt folyamán pénzügyi irodavezetı asszonnyal elkészítettük a Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetését, azon szervezeti felépítés szerinti, amit itt tervezetként vázoltunk, ez 187 millió forintos 
költségvetést jelent. Ha összehasonlítjuk a két számot, a 187 millió forinthoz képest az állami támogatás 
139 millió forint. A különbség 48 millió forint. Ezzel kellene hozzájárulni egy ilyen létszámú, ilyen 
szervezeti felépítéssel mőködı hivatal mőködéséhez az önkormányzatnak. Ami így nagyon szép lenne, 
de az állam sajnos nem finanszírozza le ezt a 139 millió forintot teljes egészében, hiszen itt lép a 
rendszerbe az a számítási metodika, amit pénzügyi irodavezetı asszony tegnap elmondott. Ha ezt 
kiszámoljuk, akkor kiderül, hogy a 139 millió forintból ténylegesen 93 millió forint az, amit ténylegesen 
a hivatal mőködésére ad az állam. Ebbıl következıen egy másik 46 millió forintos tétel az, ami 
hozzáadódik a korábban említett 48 millió forinthoz. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 100 millió forint az, 
amit az önkormányzatnak hozzá kellene tenni a Közös Önkormányzati Hivatal mőködéséhez, a korábbi 
év 165 millió forintjával szemben. Köszönöm szépen.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Józsáné Irénke kér szót. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Nagyon köszönöm Piroskának, hogy ilyen gyorsan 
kaptunk tájékoztatást ez ügyben. Tegnap a pénzügyi irodavezetıtıl kaptunk egy olyan információt, hogy 
77 millió forintos mínuszban van az önkormányzat költségvetése, ha ezt még hozzáadjuk, akkor 100 
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millió forint felett leszünk. Ez pont azokat az aggályokat támasztja alá, amiket eddig is mondtam. Most 
van egy új szituáció, és oly módon építünk rá valamit, amennyire futja. 
 
Basky András polgármester: Tulajdonképpen nem plusz 100 millió forintról van szó, hanem miután a 
költségvetésben eddig ismert számok az egyik oldalon, illetve a másik oldalon rendelkezésre állnak, ez a 
77 millió forint körüli összeg. Nyilván azt is tudni kell hozzá, hogy ebben a 77 millió forintban nem 
mőködési jellegő problémák vannak, hanem ha nem lenne egyetlen pályázatunk sem, akkor minden 
nullán lenne. De mivel van néhány pályázatunk, amelynek a költségei jelentkezni fognak, ezek azok, 
amik igazából megnehezítik a tervezést. De azt gondolom, hogy ezek még mindig a jobb problémák közé 
tartoznak, mintha a mőködési költségeket kellene keresnünk. Tehát ez a 77 millió forint már nem nıtt 
tovább.  

 
Apró Ferenc képviselı: 2012. október 25-én hoztunk egy határozatot, melynek a 3-as pontjában 
szerepel, hogy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza az Ügyrendi és 
Sport Bizottságot, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos valamennyi 
döntéstervezetet véleményezze. Na most én tegnap láttam elıször ezt az anyagot, tervezetet nem láttam 
elıtte. Én a tegnapi bizottsági ülésen tartózkodtam ennek a napirendnek az elfogadásától. Azt szeretném 
mondani, hogy az elıterjesztés 2. oldalán megfogalmazott költségtakarékosságot nem látom. Egyetlen 
kérdésem lenne. Ha jól értem a tavalyi évben 165 millió forintot tett hozzá Lajosmizse Város a Hivatal 
mőködéshez, az idén 95 millió forintot kellene a csökkentett hivatal mőködéséhez hozzátenni. 
Költségtakarékosságra hívja fel mindenki a figyelmet, és ha nem szorultunk az elmúlt évtizedekben 
hitelfelvételre, akkor ez miatt most se kelljen. Márpedig itt elég nagy számok hangzottak el, úgy tőnik, 
hogy egy 100 milliós hiány kezd kialakulni. Számomra ez nem megnyugtató. Engem az nem érdekel, 
hogy hány csoport, meg iroda lesz, mert eddig is elintéztek mindent, gondolom ez ezután is így lesz. 
Azért azt látom, hogy a 165 millió meg a 95 millió között van költségmegtakarítás, engem csak az zavar, 
hogy hatalmas összeg az, amit pótolnunk kell. Gondolom ezt csak hitelbıl tudjuk pótolni. Nyugtassatok 
meg, hogy ez valóban költségtakarékos lesz, illetve én is csatlakoznék azon kéréshez, ha kell zárt ülés 
keretében is, hogy olvassátok fel, hogy milyen jegyzıi pályázatot szeretnétek kiírni. Tudom, hogy nem a 
mi hatáskörünkbe tartozik, de azért nekünk is van hozzá közünk, hiszen együtt kell vele dolgoznunk.   
 
Basky András polgármester: Azt gondolom, hogy azt elég biztosítéknak kell venni, hogy azt mondtam, 
hogy konzultálok veletek elıtte. A jegyzıi pályázattal kapcsolatosan hétfın 1 órára várok mindenkit 
szeretettel, akkor megtekinthetitek a pályázati kiírást. 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Miért nem lehet ezt most megtenni? 
 
Basky András polgármester: A pályázatnak vannak kötelezı tartalmi elemei, amit pluszba veszünk 
bele, azokat meg elmondtam. Mint említettem a jegyzıi pályázatok elbírálása már nem a Képviselı-
testület hatáskörébe tartozik, hanem a polgármesterébe. De én meg fogom osztani veletek a döntésemet 
elıtte mindenképpen. Az ÜSB javasolt kiegészítést a megállapodás III. 6. a) pontjában, mégpedig a 
felsorolás kiegészül pályázatírással és közbeszerzéssel. Továbbá a megállapodás III. 9-es pontja 
kiegészül az alábbi e), és f) ponttal:  „ e) Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonát képezi a 
Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatt található Városháza épülete, amely a Közös Önkormányzati 
Hivatal székhelye, mellyel kapcsolatos beruházás, felújítás, karbantartás Lajosmizse Város 
Önkormányzatát terheli. 
f) Felsılajos Község Önkormányzata tulajdonát képezi a Felsılajos, Iskola u. 12. szám alatt található 
Faluháza épülete, amelyen belül mőködik a Közös Önkormányzati Hivatal állandó kirendeltsége, 
amellyel kapcsolatos beruházás, felújítás, karbantartás Felsılajos Község Önkormányzatát terheli.” 
Volt egy vagylagos felvetés is, amirıl én is azt gondolom, hogy az a helyes megoldás, hogy az SZMSZ-t 
a Képviselı-testület hagyja jóvá. Most Felsılajos polgármesterének adok szót, utána szünetet rendelek el.  
 
Juhász Gyula Felsılajos polgármestere: Köszönöm szépen. Amikor úgy döntöttünk, hogy 
Lajosmizsével szeretnénk közös hivatalt létrehozni, bíztam abban, hogy ezt Lajosmizse is így fogja 
gondolni. Nagyon fontos, hogy ez a megállapodás létrejöjjön, és mint polgármester úr is említette már, a 
módosítás lehetısége akármikor fennáll. Felsılajosnak is hozzá kell tenni ahhoz, hogy ez így mőködjön 
továbbra is, mint ahogy eddig. Arra kértek minket mindig a felettes szervek, hogy a változásokból, amik 
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zajlanak, az emberek ne vegyenek észre semmit. Mi igyekszünk is így tenni. Nem ismerem a testület 
álláspontját, de azt gondolom, hogy pont azért tettük a Felsılajosi ülést a Lajosmizsei után, mert 
reméltük, hogy Lajosmizsének kellünk. Mi fontosnak tartjuk a Képviselı-testület véleményét. Nagyon 
sok helyen vannak még komoly tárgyalások, ehhez képest mi egész jól állunk. Elhangzott az, hogy már 
január 1-tıl meg lehetett volna kötni a megállapodást, én azt gondolom, hogy meg lehet nézni azokat a 
megállapodásokat, amiket január 1-vel megkötöttek. Akkor még a költségvetés számai sem voltak 
ismertek. A módosítás lehetısége bármikor ott van. Köszönöm szépen a szót. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: A III. határozat-tervezetbe kérem, egy sort még írjunk bele, 
mégpedig az 1. pontban a Jogelıd megnevezése: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal. Székhelye: 
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Csak megerısíteni szeretném azt, amit Felsılajos polgármestere is 
elmondott, hogy a megállapodás-tervezet természetesen tartalmazza a módosítás lehetıségét, mert csak a 
megállapodás megkötése és megszüntetése az, ami választási ciklushoz kötött. Még annyit szeretnék 
elmondani, hogy a Kormányhivatallal folyamatosan egyeztettünk a Közös Hivatal felállításával 
kapcsolatosan mindenben, hiszen ez volt a kérésük. Az ı tájékoztatásuk szerint mindkét településnek el 
kell fogadni a megállapodást, és az alapító okiratot, hiszen ez kell ahhoz, hogy a Közös Hivatal létre 
jöhessen. Ez szükséges ahhoz is, hogy el lehessen indítani a MÁK-nál a törzskönyvi nyilvántartásba 
vételi folyamatot. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen, most 15. 30 órakor szünetet rendelek el. 
 
SZÜNET 
 
Basky András polgármester: 16. 00 órakor folytatjuk ülésünket. Kérdezem, hogy a szünet után van-e 
még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, akkor szavaztatom majd az 
elıterjesztést, de elıtte elmondom, hogy a jegyzıi pályázatot úgy írjuk ki, hogy az még március 1-e elıtt 
betölthetı legyen, és benne lesz, hogy a szervezeti felépítést készítse el a pályázó, valamint, hogy a jogi 
végzettség elınyt jelent a pályázat elbírálásánál.   
Akkor szavaztatom az elıterjesztést, az I. határozat-tervezethez kiosztósként megkaptuk, és el is 
mondtam az elıbb, hogy milyen kiegészítések vannak az ÜSB részérıl, de még egyszer: 

• a megállapodás III. 6. a) pontjában, mégpedig a felsorolás kiegészül pályázatírással és 
közbeszerzéssel.  

• Továbbá a megállapodás III. 9-es pontja címe kiegészül a „vagyonnal történı rendelkezés” 
szöveggel 

• A 9. pont kiegészül az alábbi e), és f) ponttal:  „ e) Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonát 
képezi a Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatt található Városháza épülete, amely a Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelye, mellyel kapcsolatos beruházás, felújítás, karbantartás 
Lajosmizse Város Önkormányzatát terheli. 

 f) Felsılajos Község Önkormányzata tulajdonát képezi a Felsılajos, Iskola u. 12. szám alatt 
 található Faluháza épülete, amelyen belül mőködik a Közös Önkormányzati Hivatal állandó 
 kirendeltsége, amellyel kapcsolatos beruházás, felújítás, karbantartás Felsılajos Község 
 Önkormányzatát terheli.” 

• a Hivatal irányítása a 7. b) pontban az SZMSZ elfogadása a Képviselı-testület hatáskörébe 
 tartozik. 

Elıször az I. határozat-tervezetet szavaztatom, az általam elmondott módosításokkal.  Aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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9/2013. (I. 31.) ÖH. 
Megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzata és  
Felsılajos Község Önkormányzata között Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés 1 mellékletét képezı 
megállapodást elfogadja azzal, hogy a megállapodás 
a) 6. a) pontjába bekerül a „pályázatírással, közbeszerzéssel” szövegrész 
b) a Hivatal irányítása a 7. b) pontban az SZMSZ elfogadása a Képviselı-testület hatáskörébe 
tartozik 
c) 9. pont címe kiegészül a „vagyonnal történı rendelkezés” szöveggel 
d) a 9. pont kiegészül az alábbi e) és f) pontokkal:  
„ e) Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonát képezi a Lajosmizse, Városház tér 1. szám 
alatt található Városháza épülete, amely a Közös Önkormányzati Hivatal székhelye, mellyel 
kapcsolatos beruházás, felújítás, karbantartás Lajosmizse Város Önkormányzatát terheli. 
f) Felsılajos Község Önkormányzata tulajdonát képezi a Felsılajos, Iskola u. 12. szám alatt 
található Faluháza épülete, amelyen belül mőködik a Közös Önkormányzati Hivatal állandó 
kirendeltsége, amellyel kapcsolatos beruházás, felújítás, karbantartás Felsılajos Község 
Önkormányzatát terheli.” 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. január 31. 
 
 
Basky András polgármester: Most az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, mely 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának megszüntetı okirata. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban 
kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 
10/2013. (I. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala  
megszüntetı okirata   
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés 2. mellékletét képezı 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala megszüntetı okiratát elfogadja.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
megszüntetı okirat aláírására. 
 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. január 31. 
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Basky András polgármester: Most a III. határozat-tervezetet szavaztatom, mely a Közös Hivatal 
Alapító Okirata. Kérem, az elhangzott módosítást vegyük bele, mégpedig a Jogelıd megnevezése: 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal, Székhelye:  6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki ezt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
11/2013. (I. 31.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal  
Alapító Okirata   

Határozat 
 

Alapító okirat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-
testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. 
§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelıen az alábbi alapító okiratot adják 
ki:   
 
1.) A költségvetési szerv 

Neve:   Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Székhelye:  6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
Telephelye:  6055 Felsılajos, Iskola u.12. 
Jogelıd megnevezése: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 
Székhelye:  6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

 
2.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:Mötv.) 
84.§(1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok mőködésével, valamint a 
polgármester és a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közremőködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történı együttmőködésének összehangolásában.  
 
3.) Alaptevékenysége: 
A közös hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 
feladatokat Lajosmizse és Felsılajos települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a 
társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal mőködtetésére és fenntartására 
létrejött megállapodás tartalmazza. 
Felsılajos településen a közös hivatalnak állandó kirendeltsége mőködik a Közös Önkormányzati 
Hivatalról szóló megállapodás III.6. pontjában foglalt tevékenységek végzésére. 
 
4.) 
  a.)  Államháztartási szakágazati besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

 
  b.) Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 680001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 841112  Önkormányzati jogalkotás 
 841114  Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
 841115  Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
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841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
889943 Munkáltató által nyújtott lakástámogatások 
890441  Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglakoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 

 
 
5.) Vállalkozási tevékenysége: 

A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott 
mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét 
és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az ideiglenesen szabad 
helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy 
azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti.  

Vállalkozási tevékenységének felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában: 33%. 
 
 
6.) Illetékessége, mőködési köre:   
 

a) Illetékessége: Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területére terjed ki. 
 

b) Mőködési kör: Mőködési körérıl a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás III.6. pontja rendelkezik. 

 
 

7.) Alapító szervek neve, székhelye:  
 a) Lajosmizse Város Önkormányzata (6050-Lajosmizse, Városház tér 1.) 
 b) Felsılajos Község Önkormányzata (6055-Felsılajos, Iskola u. 12.) 
 
 
8.) Irányító szerv neve, székhelye:  

Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

 
 
9.) Gazdálkodás szerinti besorolása:  önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
 
10.) Vezetıjének megbízási rendje: 
A jegyzı kinevezése az Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen történik figyelemmel a Közös Önkormányzati Hivatalról 
szóló megállapodás III.8. pontjában meghatározottakra.  
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11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, melyekre a közszolgálati tisztviselıkrıl 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. 

  
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl 
szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  
 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
 
12.) Záradék 

Jelen alapító okirat 2013. március 1. napján lép hatályba ezzel egyidejőleg hatályát veszti a Lajosmizse 
Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratáról szóló 33/2012. (III.01.) ÖH.  

Az alapító okiratot  

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete 11/2013. (I. 31.) számú határozattal, 

 Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete …………. számú határozattal, hagyta 
 jóvá. 

 

 

Lajosmizse, 2013. …………….. 

 

P.H. 

 

Basky András  Juhász Gyula 

Lajosmizse Város  polgármestere Felsılajos Község polgármestere 

 

 Muhariné Mayer Piroska 

 aljegyzı 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. január 31. 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, és azt kérem Felsılajos polgármesterétıl, hogy 
döntésünket terjessze a Felsılajosi Képviselı-testület elé.  
 
Juhász Gyula Felsılajos polgármestere: Köszönöm szépen, ezt fogom tenni, és köszönöm 
mindenkinek a hozzáállását. 
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6. Napirendi pont 
Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának 
biztosítására ellátási szerzıdés megkötése  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A múltkori ülésen döntöttünk arról, hogy a Fıplébánia Karitásszal kötünk 
szerzıdést a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására. Az elıterjesztéshez csatoltuk Molnár 
Ferenc intézményvezetı levelét, mely tartalmazta, hogy a feladatellátást 2013. január 1.-tıl 2013. június 
30. napjáig továbbra is biztosítani tudják, a feladat ellátásához 150.000.-Ft hozzájárulást kérnek az 
Önkormányzattól. Az ÖIB bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban 
kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
12/2013. (I. 31.) ÖH. 
Közösségi ellátásokra és a pszichiátriai betegek, 
illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának 
biztosítására ellátási szerzıdés megkötése  
  
 

Határozat 

 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Fıplébániai 
Karitász Alapítvány 2012. évben Lajosmizsén nyújtott szociális alapszolgáltatásaira 
vonatkozó és az elıterjesztés 2. mellékletét képezı szakmai beszámolóját. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés 
1. mellékletét képezı és Lajosmizse Város Önkormányzata valamint a Fıplébániai 
Karitász Alapítvány között kötendı feladat-ellátási szerzıdést. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a feladat-
ellátási szerzıdésben meghatározott, és a feladatellátáshoz kapcsolódó 150000.- Ft 
támogatást a 2013. évi költségvetésében megtervezi. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a feladat-ellátási szerzıdés aláírására. 

 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. január 31. 

 
 
7. Napirendi pont 
A járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. május 1. napjától történı biztosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elıterjesztésbıl látszik, hogy mennyi olyan feladat van, ami nem öt 
perces elıkészítést igényel. Itt Józsáné Irénke volt az, aki összegyőjtötte az anyagokat az IGSZ 
segítségével. Törvény módosítás alapján a járó-beteg szakellátási feladatokat is ellátó 
önkormányzatoknak 2013. február 15. napjáig kell dönteniük, és az egészségügyért felelıs minisztert 
tájékoztatniuk arról, hogy 2013. április 30-át követıen folytatják-e a járóbeteg-szakellátási feladat 
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ellátását. Az állam felajánlja, hogy a járó-beteg szakellátásokat a saját hatáskörébe utalja. Elsısorban a 
szemészetrıl, nıgyógyásztól, reumatológiáról, kardiológiáról, bırgyógyászatról, pszichiátriáról, 
gyógytornáról, fizikoterápiáról és a laborról van szó. Ezen kívül még olyan szolgáltatásokról, mint a 
diaetológia, urológia, az ortopéd szakrendelés, stb. Ezek azok a szolgáltatások, amelyeket a Lajosmizsei 
és Felsılajosi lakosok is itt helyben igénybe tudnak venni. Az elıterjesztésbıl látszik, hogy ezek az 
ellátások hány embert érintenek, ha csak egy vérvételt veszünk, akkor láthatjuk, hogy mintha minden 
Lajosmizsei lakos legalább egyszer elmenne vérvételre egy évben. Ha átadjuk az államnak a feladatot, mi 
van ha azt mondja, hogy nem tud minden feladatot finanszírozni, és bizonyos rendelésekre be kell járni 
Kecskemétre. Véleményem szerint a döntés úgy szólna, hogy a feladatot megtartjuk, úgy, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2013. április 30. napját követıen is vállalja a 
járóbeteg-szakellátási feladatok folytatását, amennyiben az állam az erre vonatkozó külön 
megállapodásban vállalja, hogy a járóbeteg-szakellátás finanszírozása az ezen feladatokra jelenleg 
lekötött kapacitás (óraszám) mértékéig továbbra is finanszírozott lesz. Van-e valakinek kérdése ezzel 
kapcsolatban? Átadom Józsáné dr. Kiss Irénnek a szót. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Tisztelt Képviselı-testület. Úgy gondolom, hogy az, hogy 
az emberek hogy érzik magukat, nagyban függ attól, hogy milyen szolgáltatásokat tudnak igénybe venni. 
Az Egészségház egy egészségügyi szolgáltató központtá nıtte ki magát. A tét most nagy, az, hogy az 
önkormányzat viszi tovább ezt a feladatot, vagy átadja az államnak. Hogyan alakul a pályázataink sorsa, 
a jövıben beadandó pályázatok hogyan fognak állni. Az érvek sorában beszélünk a pénzügyekrıl is, 
hogy vajon mennyibe kerül az Egészségház Lajosmizsének. Mindent el kell követnünk a jövıben, hogy a 
szakellátások ilyen jól mőködjenek továbbra is.  
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Az ÖIB bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, a kiosztós anyagként megkapott 
határozat-tervezetet szavaztatom, kérem aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
13/2013. (I. 31.) ÖH. 
A járóbeteg-szakellátási feladatok  
2013. május 1. napjától történı biztosítása 
 
 

Határozat 
 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2013. április 30. napját követıen is vállalja a 
járóbeteg-szakellátási feladatok folytatását, amennyiben az állam az erre vonatkozó külön 
megállapodásban vállalja, hogy a járóbeteg-szakellátás finanszírozása az ezen feladatokra jelenleg 
lekötött kapacitás (óraszám) mértékéig továbbra is finanszírozott lesz. 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. január 31. 
 
8. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
közötti együttmőködési megállapodás felülvizsgálata 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ez is egy kötelezettség most az önkormányzat részére, hogy az 
együttmőködési megállapodásunkat felül kell vizsgálni a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. 
Egyeztettünk velük, és abban maradtunk, hogy nem kívánunk módosítani a megállapodáson. A PTK 
bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
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Amennyiben nincs,  kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
14/2013. (I. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata közötti együttmőködési  
megállapodás felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás tartalmán nem kíván módosítani.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a közös 
önkormányzati hivatal megalakulását követıen a megállapodás felülvizsgálatát végezze el, és az 
errıl szóló elıterjesztést terjessze a Képviselı-testület elé. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. január 31. 
 
 
 
 
9. Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a KEOP-5.5.0/B azonosító számú pályázati kiírásra 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ezt a pályázatunkat még tavaly indítottuk el, és szokás szerint itt sem túl 
egyszerő a történet, hiszen a pályázathoz csatolni kell az épület tervezıjének véleményét, hogy az 
épületre a szerzıi jogokat fenntartja-e. És fenntartja, viszont elkészített egy látványtervet a külsı 
homlokzatról. A pályázat eredményessége nagy mértékben függ attól, hogy milyen a megtérülés. Így a 
határozat-tervezetet számokkal is fel tudjuk tölteni. Ebben a határozatban akkor kimondanánk, hogy 
pályázatot nyújtunk be az Egészségház energetikai korszerősítésére. A projekt összes költsége 
72.825.411.- Ft. Az elszámolható költség ugyanennyi. A támogatás összege 61.901.599.- Ft, az önerı 
pedig 10.923.812.- Ft. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? A PTK 
bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Személyes érintettséget jelentek be, így nem szavazok. 
 
Basky András polgármester: Rendben. Akkor az imént elhangzott számokkal szavaztatom a határozat-
tervezetet. . Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 
7 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt, 1 fı Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott- az 
alábbi határozatot hozta: 
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15/2013. (I. 31.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a KEOP-5.5.0/B 
azonosító számú pályázati kiírásra 

  
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 
a KEOP-5.5.0/B azonosító számú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” címő pályázati kiírásra. 

 

2.) A projekt összes költsége bruttó 72.825.411.- FT. A projekt elszámolható költsége bruttó 
72.825.411.- Ft. A projekt keretében igényelt támogatás összege: bruttó 61.901.599.-Ft. 

 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a KEOP-5.5.0/B 
azonosító számú pályázati konstrukcióra benyújtandó „A lajosmizsei Egészségház 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázat 
megvalósításához szükséges önrészt, bruttó 10.923.812.-forintot a 2013. évi költségvetésében 
elkülönít. 

 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy pályázatot nyújtsa be, valamennyi intézkedést tegyen meg, valamint a szükséges 
megállapodásokat kösse meg a pályázat benyújtása érdekében. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2013. január 31. 

 
 
 
10. Napirendi pont 
A 2012. július 01-tıl 2012. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 
2012. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Nagyon sok olyan határozat volt benne, ami a napokban realizálódik, 
mint például a traktor vásárlás, ami hétfın érkezett meg. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? 
Apró Ferenc. 
 
Apró Ferenc képviselı: Az elıterjesztés 7. oldalán a közös hivatal kialakításának határideje március 2. a 
határidı, de véleményem szerint akkor az is március 1. legyen, ha már az elıbb így döntöttünk.  
 
Basky András polgármester: A március 2. jogszabályi elıírású dátum, tehát addig kell megalakítani, de 
mi március 1-ig megalakítjuk.  Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs,  
kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-
testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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16/2013. (I. 31.) ÖH. 
A 2012. július 01-tıl 2012. december 31-ig tartó idıszakban 
a Képviselı-testület által meghozott és 2012. december 31-ig  
lejárt határidej ő határozatainak végrehajtásáról szóló 
jelentés elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az aljegyzı jelentését - a 2012. július 01-tıl 
2012. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 2012. december 31-ig 
lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról - elfogadja. 

 
Határid ı: 2013. január 31.  
Felelıs: Képviselı-testület 

 
 
11. Napirendi pont 
Döntés a Lajosmizséért Közalapítvány támogatásáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az önkormányzatnak volt egy pályázati lehetısége, amit az alapítványon 
keresztül pályáztunk meg, a traktorhoz kiegészítı eszközökre. A pályázat nyert, de mivel ez egy 
utófinanszírozott pályázat, ahhoz, hogy ki tudja fizetni, kölcsön kell adnunk nekik.  Azt tudjuk jól, hogy 
az elsı körös közbeszerzés érvénytelen lett, most a második körben egy ajánlat érkezett be, mely 23 
millió forintról szól. A benyújtott árajánlat értéke nettó 18.390.000.- forint, azaz bruttó 23.355.300.- 
forint , amely azt jelenti, hogy az ajánlat értéke a korábbi, a Közalapítvány részére elkülönített összeghez 
képest nettó 497.828.- forint, azaz bruttó 632.241.- forinttal több. Ezt az összeget vissza nem térítendı 
támogatásként adnánk át az alapítvány részére. 
Az elıterjesztés mellékletében megtalálható az üzemeletetési szerzıdés is, és a támogatási szerzıdés is. 
Megkérem Dodonka Csabát, hogy mondja el, mi történt a tegnapi kuratóriumi ülésen. 
 
Dodonka Csaba pályázati referens: Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a kiosztott 
anyaghoz képest, a következı módosításokat szeretné a Lajosmizséért Közalapítvány. Az elıterjesztés 5. 
oldalán található Támogatási Szerzıdés tervezet 6. pontjának utolsó mondatába a következı kiegészítést 
javasolják: „Az eszközök értékének meghatározása a hatályos jogszabályok alapján számított 
értékcsökkenést és forgalmi értéket figyelembe véve történik, az eszközök kiválasztásánál pedig vita 
esetén a Támogató dönt”. Az elıterjesztés 8. oldalán az Üzemeltetési Szerzıdés II. A szerzıdés tárgya 1. 
pontja elsı mondatához az alábbi kiegészítést javasolják: „Üzemeltetık a Szerzıdés alapján használatba 
veszik, Tulajdonos pedig meghatározatlan idıre, de minimum nyolc évre 210.000.- Ft/év bérleti díjért 
használatba adja az alább megjelölt eszközöket( továbbiakban: eszközök). Az ingyenes használatba vétel 
helyett azért lett megállapítva a 210.000.- Ft/év bérleti díj, mivel a közalapítványnak kettıs könyvelést 
kell végeznie, és ezen bérleti díj fedezi a könyvelı éves költségét. Továbbá az 1. pont kiegészül az alábbi 
kikötéssel: Az Üzemeltetık minden év március 20-ig átutalják a bérleti díjat Tulajdonos részére. 
Köszönöm szépen, ezek lennének a módosítások. 
 
Basky András polgármester: Alapvetıen az volt a probléma, hogy az ingyenes használatba adás 
problémás lehet különbözı elszámolásoknál, ezért bérleti díjat állapít meg. Mivel az önkormányzat hozta 
létre az alapítványt, a mőködését valamilyen szinten finanszíroznia kell. Kettıs könyvelést kell vinni az 
alapítványnál, több könyvelıt is megkerestünk, egy volt aki vállalta, hogy minden teendıt elvégez az 
utalástól elkezdve. Ez kerül 210.000.- Ft-ba.  
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Az alapítvány teljes könyvelését mi fizetjük? 
 
Basky András polgármester: Igen, hiszen az alapítványt mi hoztuk létre, értünk jött létre.  
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Orbán Antal képviselı: Mi van akkor, ha a közalapítvány valamit akar csináltatni saját hasznára, mert 
ez nincs benne a szerzıdésben. 
 
Basky András polgármester: Az van benne a szerzıdésben, hogy mi nekünk átadja, és mi fogjuk 
használni. 
 
Orbán Antal képviselı: Értem, de ha azt mondják, hogy menjünk már ki arra feléjük, és toljuk el 
mondjuk a havat, akkor mi van? 
 
Basky András polgármester: Ilyen nincs. Ha tényleg ott egy utat kell megjavítani, akkor ki fogunk 
menni, de saját részre nem.  
 
Orbán Antal képviselı: Rendben, köszönöm szépen.  
 
Basky András polgármester: A PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e még valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs,  kérem aki elfogadja az elhangzott módosításokkal 
együtt a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen 
szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
17/2013. (I. 31.) ÖH. 
Lajosmizséért Közalapítvány részére támogatás nyújtása 
 

Határozat 
 

1.) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizséért Közalapítvány 
részére külön megállapodás alapján a pályázat utófinanszírozása miatt a pályázat 
megvalósítása céljából bruttó 22.693.059.- forint, azaz huszonkettımillió-
hatszázkilencvenháromezer-ötvenkilenc forint – összegő visszatérítendı támogatást biztosít. 
 

2.) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizséért Közalapítvány 
részére a pályázat utófinanszírozása miatt a pályázat megvalósítása céljából bruttó 662.241.- 
forint, azaz hatszázhatvankettıezer-kétszáznegyvenegy forint - összegő felhalmozási célú, 
vissza nem térítendı támogatást biztosít, amely összeggel 2013. december 31-ig köteles 
elszámolni. 

 
3.) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizséért Közalapítvány 

részére a Lajosmizséért Közalapítvány mőködése céljából bruttó 674.000.- forint, azaz 
hatszázhetvennégyezer forint - összegő mőködési célú, vissza nem térítendı támogatást 
biztosít, amely összeggel 2013. december 31-ig köteles elszámolni. 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 128/2012. (VIII. 16.) határozatát 

visszavonja. 
 

5.) Kifizetés ütemezése: 2013. február 01. 
 
6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

elıterjesztés mellékletében szereplı Támogatási Szerzıdés és Üzemeltetési Szerzıdés 
aláírására azzal, hogy   

• A Támogatási Szerzıdés 6. pontjának utolsó mondata helyébe: „Az eszközök 
értékének meghatározása a hatályos jogszabályok alapján számított 
értékcsökkenést figyelembe véve történik, az eszközök kiválasztásánál pedig vita 
esetén a Támogató dönt.” helyébe az alábbi mondat kerül: „Az eszközök 
értékének meghatározása a hatályos jogszabályok alapján számított 



 
 

37 
 

 

értékcsökkenést és forgalmi értéket figyelembe véve történik, az eszközök 
kiválasztásánál pedig vita esetén a Támogató dönt. 

• Az Üzemeltetési Szerzıdés II. 1. pontjában „Üzemeltetık a Szerzıdés alapján 
használatba veszik, Tulajdonos pedig meghatározatlan idıre, de minimum öt 
évre ingyenesen használatba adja az alább megjelölt eszközöket (továbbiakban: 
eszközök):” szövegrész helyébe az alábbi szöveg kerül: „Üzemeltetık a 
Szerzıdés alapján használatba veszik, Tulajdonos pedig meghatározatlan idıre, 
de minimum nyolc évre 210.000.- Ft/év bérleti díjért használatba adja az alább 
megjelölt eszközöket (továbbiakban: eszközök):” 

• Az Üzemeltetési Szerzıdés II. 1. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: Az 
Üzemeltetık minden év március 20-ig átutalják a bérleti díjat Tulajdonos 
részére. 
 

 
7.) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 22.693.059.- forint összegő 

visszatérítendı és a 1.336.241.- forint összegő vissza nem térítendı támogatást a 2013. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 

 
8.) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete azzal a feltétellel nyújtja a 

visszatérítendı támogatást a Lajosmizséért Közalapítvány részre, hogy a Lajosmizséért 
Közalapítvány vállalja a visszatérítendı támogatás visszafizetését a pályázati összeg 
megérkezésétıl számított három munkanapon belül az önkormányzat K&H Banknál vezetett 
10402599-00026400-00000006 számú bankszámlájára. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. január 31. 
 
 
 
12. Napirendi pont 
Döntés az óvoda energetikai pályázatával kapcsolatosan 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az egyik legnagyobb probléma mindig, hogy várjuk a pályázati kiírását, 
van egy elızetes vita, megpróbálunk arra felkészülni, és amikor megjelenik a pályázat, akkor elég 
jelentısen eltér attól, mint amire készültünk. A Képviselı-testületnek az volt a kérése, hogy vizsgáljuk 
meg valamennyi önkormányzati tulajdonú épületnél, hogy mennyire van lehetıség pályázni energetikai 
fejlesztésre. Az óvodánál régóta készültünk már arra, hogy energetikai fejlesztést csináljunk. A 
rendelkezésre álló forrás 1 millió forinttól 50 millió forintig, és 50 millió forinttól 500 millió forintig. 
Sajnálatos módon az elızetes energia megtérülési számítások alapján kiderült, hogy nem tudunk a 
nagyobb forrásra támogatást igényelni, mivel a komplex energetikai korszerősítéssel sem érnénk el a 
pályázati kiírásban követelt értékeket, ezért a szigetelés, és nyílászáró csere nem lehet része a projektnek. 
Továbbá egyedül az intézmény Attila utca 6. szám alatti székhely intézménye felel meg a kiírás 
követelményeinek. A támogatható tevékenységek közül az intézmények főtési, hőtési és használati 
melegvíz rendszereinek korszerősítése, illetve hıtermelık cseréje, kazánok égésfej-korszerősítése 
tüzelési hatékonyság-növelés céljából pályázna az önkormányzat. A tervezett mőszaki megoldás várható 
bruttó bekerülési költsége mintegy 14 millió forint, az elérhetı megtakarítások alapján a maximális 
projektméret mintegy 11-12 millió forint, aminek a 85%-a vissza nem térítendı támogatás. Az elérhetı 
támogatási összeg kb. 10 millió forint és a várható tényleges bekerülési költség közötti különbözetet kb. 
4 millió forintot saját erıbıl kell biztosítani.  
 
Apró Ferenc képviselı: Most akkor 10 millió vagy 12 millió forint az elszámolható összeg? 
 
Basky András polgármester: 14 millió forintba kerül ez a projekt, de a pályázatban csak 12 millióra 
lehet benyújtani. Nem lehet benyújtani 14 millióra, mert a megtérülést olyan mértékben lerontja, hogy 
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nem fogadják be a pályázatot. 12 millió forint adható be pályázatban, ebbıl ugye 10 milliót tudunk 
pályázni, 2 millió forint önerı, és még 2 milliót hozzá kell tenni. 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Nem lehetne javítani a megtérülési idın napelemmel? 
 
Dodonka Csaba pályázati referens: Ennél a pályázatnál nem lehet kombinálni.  
 
Basky András polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs,  
kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-
testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
18/2013. (I. 31.) ÖH. 
Pályázat benyújtása az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása” címő KEOP-2012-5.5.0/A azonosító számú pályázati kiírásra 
 
 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata pályázatot nyújt be a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt „Épületenergetikai fejlesztések és 
közvilágítás energiatakarékos átalakítása” címő KEOP-2012-5.5.0/A azonosító számú 
pályázatra. 
 
 

2.) A megvalósítás helyszíne a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 6050 
Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti székhely intézménye. A fejlesztéssel a 703-as helyrajzi 
számú ingatlanon elhelyezkedı épület egység érintett. A projekt megnevezése: Energiatakarékos 
hıforrás beépítése az Attila utcai óvodaépületbe.  

 
 

3.) A fejlesztés forrásösszetétele:  
 

Megnevezés Nettó adatok 
forintban 

ÁFA forintban Bruttó adatok 
forintban 

A KEOP forrásból igényelt 
támogatás összege 

7.874.016.- 2.125.984.- 10.000.000.- 

Elszámolható költség 9.448.819.- 2.551.181.- 12.000.000.- 

Saját erı, amely áll: 3.149.606.- 850.394.- 4.000.000.- 

- saját forrás 
- hitel 
- egyéb 

3.149.606.- 850.394.- 4.000.000.- 

- - - 

- - - 

Teljes beruházási 
összköltsége 

11.023.622.- 2.976.378.- 14.000.000.- 
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4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fejlesztéshez szükséges saját erıt, 
4.000.000.- forintot a 2013. évi költségvetésében tervezi. 
 
 

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a gesztor önkormányzat 
polgármesterét a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelıen a pályázat benyújtására, sikeres 
pályázat esetén a Támogatási Szerzıdés megkötésére, továbbá a pályázattal kapcsolatosan 
felmerülı szükséges dokumentumok elıkészítésére és aláírására. 
 

6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatalának aljegyzıjét, hogy a pályázat benyújtásáról tájékoztassa Felsılajos 
Község Önkormányzatát annak soros testületi ülésén. 

 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. január 31. 
 
 
 
13. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti részletes 
vagyonelszámolásról szóló megállapodás módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 2012. december 11-i ülésünkön elfogadtuk a Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola 
feladat-ellátásával összefüggésben bevitt vagyon elszámolását. A megállapodásban felsorolt tételek 
ismételt egyeztetése során a megállapodás módosítása vált szükségessé a tekintetben, hogy a 
megállapodás 1. mellékletének 1. tételét képezı Asus Monitor és egy számítógép tévesen került a 
megállapodásba, továbbá a megállapodás 2. melléklete jelen elıterjesztés mellékletét képezı 
megállapodás 2. mellékletével egészül ki.  A TIOP 1.1.1.-07/1 2008-0923 pályázaton nyert eszközök 
közül a Tantermi csomagon kívül Felsılajoson van elhelyezve 2 db asztali PC.(könyvtár). Van-e még 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs,  kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
19/2013. (I. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti részletes 
vagyonelszámolásról szóló megállapodás módosítása   
 

HATÁROZAT 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés mellékletét 
képezı a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola vagyonmegosztására 
vonatkozó megállapodás módosítását.    

(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. január 31. 
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14. Napirendi pont 
Mővelıdési Ház és Könyvtár energetikai korszerősítésére irányuló pályázattal kapcsolatos 
döntések 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Hetek óta vizsgáltuk már, hogy pályázhatnánk –e napelemre a városháza 
épületénél. Sajnos a tervezı nem járult hozzá, hogy a tetıre napelemek kerüljenek. A mővelıdési házzal 
kapcsolatban is megkértük Túri Attila véleményét, amelyre azt mondta, hogy azokra a részekre, amelyek 
az utcáról nem láthatóak, ott hozzájárul napelem felszerelésére. Itt is elkészültek a számítások, 
folyamatosan győjtöttük az adatokat. Itt is az a helyzet, hogy vagy benyújtjuk a pályázatot, vagy nem 
lesz belıle semmi. Sıt, ahhoz, hogy ez a pályázat mőködıképes legyen, ezt tegnap el kellett indítani. 
Természetesen a Képviselı-testületnek a hozzájárulása kell ehhez. A kiosztós anyag után még egy 
kiosztós anyag érkezett, mert ha ilyen rövid határidı van, ez elıfordul. Tehát a legutoljára kiosztott 
anyag határozat-tervezetét nézzük, akkor ott a fejlesztés forrásösszetételét láthatjuk.  
Még egy gondolatot szeretnék elmondani. Benyújtottuk az önerıs pályázatokat is, az iskola pályázatánál 
18 millió forintos önerıre pályáztunk, mely reméljük pozitív elbírálásban részesül majd, mert ez nagy 
mértékben megkönnyítené az önkormányzat helyzetét.  
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Nem február 18-ig lehet beadni a pályázatot?  
 
Basky András polgármester: Igen, ezért kellett tegnap regisztrálnunk rá. Van-e még valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs,  kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, mely az utolsó 
kiosztott anyagban található, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen 
szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
20/2013. (I. 31.) ÖH. 
Mővelıdési Ház és Könyvtár energetikai korszerősítésére  
irányuló pályázattal kapcsolatos döntések 
 

 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete benyújtja pályázatát, a Környezet és 
Energia Operatív Program keretében kiírt „Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal ” címő KEOP-4.10.0/A azonosító számú pályázatra. 

 
2.) A megvalósítás helyszíne a Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 6050 Lajosmizse, 
Szabadság tér 12. szám alatti épület. A fejlesztéssel a 2249-es helyrajzi számú ingatlanon 
elhelyezkedı épület érintett.  

 
3.) A fejlesztés forrásösszetétele:  

Megnevezés Nettó adatok 
forintban 

ÁFA forintban Bruttó adatok 
forintban 

A KEOP forrásból igényelt 
támogatás összege 

13.142.000.- 3.548.341.- 16.690.339.- 

Elszámolható költség 13.142.000.- 3.548.341.- 16.690.339.- 

Saját erı, amely áll: 2.319.176.- 626.176.- 2.945.354.- 

- saját forrás 
- hitel 
- egyéb 

2.319.176.- 626.176.- 2.945.354.- 

- - - 

- - - 

Teljes beruházási 
összköltsége 

15.461.176.- 4.174.517.- 19.635.693.- 
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4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fejlesztéshez szükséges saját erıt, 

2.945.354.- forintot a 2013. évi költségvetésében tervezi. 
 

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Basky András 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelıen a pályázat benyújtására, sikeres 
pályázat esetén a Támogatási Szerzıdés megkötésére, továbbá a pályázattal kapcsolatosan felmerülı 
szükséges dokumentumok elıkészítésére és aláírására. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2013. január. 31. 

 
 
15. Napirendi pont 
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Kérdezem képviselı társaimat, hogy ki szeretne interpellálni? 
 
Keresztes Ferenc képviselı: Lajosmizsén kiépült a jégelhárító rendszer, de anyagi problémák 
jelentkeztek. A hatóanyag ára 40 %-al emelkedik, így a társaság egy méltányos összegre számít az 
önkormányzattól, hiszen olyan nagy területet véd le a rendszer, hogy a teljes belterület is jégvédelem 
alatt áll, közel 50 ha területet betakar. 
 
Basky András polgármester: Ez egy valóban nagyon fontos dolog, hogy felállt ez a rendszer, 
rögzítettük a kérést, a költségvetés tervezésekor mindenképpen figyelembe vesszük. De ha valaki 
egyénileg is szeretné támogatni ıket, bátran tegye meg. Én magam is támogatom a dolgot.  
 
Orbán Antal képviselı: Több kérdésem is lenne, nem biztos, hogy beleférek a két percbe, ezért elıre is 
elnézést kérek.  

1. Milyen szinten kapcsolódott Lajosmizse Város Önkormányzata:  
• a villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekhez,  
• a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztéséhez, 
• Tanyagazdaságok fejlesztése témakörben? 

2. Milyen koncepciója van Lajosmizse Város Önkormányzatának a külterületi dőlıutak 
karbantartása tekintetében 2013. évre, mert az elızı évben gyakorlatilag nem történt semmi.  

3. Hogyan áll a kiértesítés a földtulajdonosok irányába a tekintetben, hogy a tulajdonukat képezı 
birtoktestek tekintetében azzal határos út menti alékat nekik kellene karbantartani. Ha jól 
emlékeszem, tavaly hoztunk egy ilyen határozatot, hogy március 31-ig kellene ezt rendbe tenni. 
Ehhez tudni kell, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságától 
engedélyt kell kérni, bárki fához nyúl a dőlıúton.  

4. Hogyan áll a Lajosmizsét Kerekegyházával összekötı út felújítása? Tettünk-e ezzel kapcsolatos 
kérést Balogh József úr felé?  

5. Felvette-e az önkormányzat a térségi tanyafejlesztéssel megbízott illetékes parlamenti 
képviselıvel a kapcsolatot? 

6. Milyen szinten akarja a város rendezni a közterületeken uralkodó lehetetlen állapotokat? 
Gondolok itt a szemétre, a kivágott fákról maradt gallyakra, közterületek ápolatlanságára. 

7. A falugazdász helye mennyire biztos ott a sarokban? És Lajosmizse tesz-e azért valamit, hogy 
minél elıbb egy fiatal falugazdász töltse be a pozíciót? 

8. Kérdezem a polgármester urat, hogy az ÜSB, és a testület által megszavazott és jóváhagyott 
jutalmát milyen szinten rendezte, kinek ajánlotta fel? 

Köszönöm szépen. 
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Basky András polgármester: Azt gondolom, hogy mivel igen sok kérdés hangzott el, melyek 
mindegyikére nem tudnék most hirtelen kielégítı választ adni, így az SZMSZ szerint 15 napon belül 
írásban fogok válaszolni, ha így megfelel.  
 
Orbán Antal képviselı: Még egy dolgot szeretnék mondani, Felsılajos polgármesterétıl kellene 
tanácsot kérni, hogy a dőlıutakat hogy tették rendbe, mert példát lehetne róluk venni. 
 
Basky András polgármester: Rendben. Sebık Márta kér szót. 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Én a falugazdász problémájára szeretném felhívni a figyelmet, 
véleményem szerint az lenne a jó, ha sikerülne találni egy agrár végzettségő, helyi fiatalt erre a feladatra.  
A másik dolog, pedig a földhasználók számára szeretnék néhány hasznos információt elmondani. 2013. 
január 1-jével változtak, illetve 2013. február 1-jével változnak a földhasználati nyilvántartási eljárásra 
vonatkozó szabályok. 2013. március 30. napjáig földhasználati azonosító adatközlési adatlapot kell 
kitölteni minden földtulajdonosnak, és ezt el kell juttatni a Földhivatalhoz. Ez az adatlap letölthetı a 
földhivatal honlapjáról. 2013. január 1-jével a földhasználóknak (tulajdonos, haszonélvezı, bérlı, 
vagyonkezelı) területi mértéktıl függetlenül minden termıföld, valamint mezı-, és erdıgazdasági 
belterületi föld– kivéve az erdı mővelési ágú területek – használatát be kell jelenteniük a földhivatal 
felé. Ennyit szerettem volna mondani. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. A falugazdász témakörben beszéltem 
már Szabó Jánossal is, és dr. Kerékgyártó Judittal is, aki a Kecskeméti Járási Hivatal vezetıje, hiszen a 
falugazdász hozzájuk tartozik. Mi nem írhatunk ki pályázatot erre a feladatra, hiszen nem a mi 
hatáskörünk, mi csak a helyet biztosítjuk a számukra, de jelezzük a problémát feléjük. Apró Ferenc kér 
szót. 
 
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm szépen. Én szeretném ha képviselı társaim az Arany János utcán 
végig mennének. Katasztrofális állapotban van az utca, hatalmas lyukak vannak rajta. A másik pedig, 
hogy a közvilágítási lámpák felgyújtását nem lehetne valahogy szabályozni? Nem lehetne mindig a 
napfelkeltével összhangba hozni? Mert véleményem szerint nagyon sokat lehetne vele spórolni. 
 
Basky András polgármester: Az Arany János utcát megnézzük, hogy mit tehetünk, a lámpákról pedig 
kérdezem Szilágyi Ödön kollégámat. 
 
Szilágyi Ödön csoportvezetı: A település 2/3-án a lámpák alkonykapcsolós rendszerben mőködnek, a 
többi részét távvezérléssel kapcsolja a Démász, mi nem tudunk hozzányúlni. 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Tudomásom szerint az áramszolgáltatót lehetne kérni, hogy 
késıbb kapcsolja, de ennek ára van, ezt nem ingyen csinálja.  
 
Basky András polgármester: A Démásszal fogok egyeztetni ezzel kapcsolatban.  
 
Apró Ferenc képviselı: A mővelıdési házban volt egy ülés pár évvel ezelıtt, amikor egy energetikai 
szakember felajánlotta, hogy felülvizsgálja ingyen a lehetıségeket. Fel kellene venni vele a kapcsolatot. 
 
Basky András polgármester: Rendben. Kollár László kér szót. 
 
Kollár László MG elnök, képviselı: A falugazdásszal kapcsolatosan olyan értesüléseim vannak, hogy 
március 31-ig lesz ez a falugazdász aki jelenleg is van, utána egy fiatal lesz helyette. A mosdó nagyon 
zavarja a forgalmat, van-e lehetıség arra, hogy másik irodába kerüljön? 
 
Basky András polgármester: Mint említettem nem hozzánk tartozik már, a járási hivatal által használt 
irodákból lehetne átvariálni, de jelezni fogjuk feléjük a problémát.  
 
Kollár László MG elnök, képviselı: A másik dolog pedig a Márti által is említett tájékoztatás a 
földhasználóknak, errıl van egy oldalas anyagom. 
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Basky András polgármester: Ezt akkor elkérném, és feltesszük a honlapra is, minél többen tudjanak 
tájékozódni róla.  Van-e még interpelláció? Amennyiben nincs, kérdezem képviselı társaimat, hogy 
elfogadják-e az interpellációkra adott válaszaimat? 
 
Keresztes Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Apró Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Kollár László MG elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Orbán Antalt kérdezem, hogy elfogadja-e, hogy 15 napon belül írásban 
válaszolok a kérdéseire? 
 
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai ülésünket 
ezennel berekesztem 17.45 órakor. 
 
 
 
 
 
 
 

K.mf. 
Basky András sk.           Muhariné Mayer Piroska sk. 
 polgármester              aljegyzı   
       


