
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/215-5/2018. 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2018. február 06-án  
délután 15.00 órakor megtartott  üléséről készült jegyzőkönyv 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
6/2018. (II. 06.) ÖB hat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

2017. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása  

 
7/2018. (II. 06.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2018. (….) önkormányzati 
rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
8/2018. (II. 06.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei 

és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
kötelezettségei 

 
9/2018. (II. 06.) ÖB hat.  Platánfák metszése 
 
10/2018. (II. 06.) ÖB hat. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 pályázathoz 

további önerő biztosítása 
 
11/2018 (II. 06.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 

tületének …/2018. (….) önkormányzati rendelete 
a  2018. évi költségvetésről 
 

12/2018. (II. 06.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …../2018. (…) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
13/2018. (II. 06.) ÖB hat. Cafetéria Szabályzat elfogadása és a 2018. évi 

cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse 
Város Polgármestere részére 

14/2018. (II. 06.) ÖB hat. Lajosmizse Város Polgármestere szabadság 
ütemezésének jóváhagyása 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Önkormányzati Bizottsága 2018. február 06-án, délután 15.00 órakor a Városháza 
Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Dóka-Mezei Anett bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Hatvani Béláné Magyar Máltai Szeretetszol- 
      gálat részéről 
      Kiss Tibor Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
      részéről 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e valakinek módosításra, illetve 
kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs, nekem az lenne a javaslatom, hogy a 
meghívó szerinti 5./ napirendi pontot (A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
2017. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása) elsőként tárgyaljuk a megjelent 
vendégekre tekintettel, egyébként más változtatást nem kívánok a napirendi pontokkal 
kapcsolatban. Aki ezzel a módosítással elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok 
tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Napirendi pontok:       Előterjesztő 
1./ A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2017. Basky András 
     évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása  polgármester 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- Basky András 
     letének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a  Basky András 
     Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglal- polgármester 
     koztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017.    
     (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- Basky András 
     letének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a 2018.     polgármester 
     évi költségvetésről 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek …../2018. (….) önkormányzati rendelete a Szerve- polgármester 
     zeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) 
     önkormányzati rendelet módosításáról 
5./ Lajosmizse Város Polgármestere Cafetéria Szabályzata, dr. Adonyi Lajos 
     szabadság ütemezése      alpolgármester 
         Basky András 
         polgármester 
6./ Egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2017. évről szóló szakmai 
beszámolójának elfogadása  
Belusz László ÖB elnök 
Köszöntöm az Egyesület részéről megjelenteket. A hajléktalan személyek nappali 
ellátására a Képviselő-testület feladat-ellátási szerződést kötött, s 250.000.- Ft-al 
támogattuk a munkájukat. Szorosan együttműködnek a Családsegítő Szolgálattal. 
Munkájuk nagyon hatékony. Péntekenként 12-16 óráig van ügyfélfogadásuk. Az 
elmúlt évben 25 esettel találkoztak a helyszínen, külterületen 20 órát helyszíneltek. 
Ezzel átadom a szót az Egyesület képviselőjének. 
Hatvani Béláné Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület képviselője 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlevőket. Az együttműködésben végzendő szociális 
munkának a háttér munkása vagyok. A nappali hajléktalan melegedőben vagyok. A 
jelzőrendszer segítségével a családoknak hatékonyan tudok segíteni. A beszámolóban 
jelzett esetekről hathatósan pár szót kollégám tud mondani. Ezzel át is a szót 
kollégámnak. 
Kiss Tibor Magyar Máltati Szeretetszolgálat Egyesület képviselője 
20-25 eset van, ami nem kifejezetten hajléktalan emberekről szól, hanem rászorult 
emberek megsegítéséről. Egy órát szoktunk az Egészségházban Lajosmizsén lenni és a 
többi időt közterületen töltjük. El szoktuk látni, leápoljuk, élelmiszert adunk az arra 
rászorulóknak. Nagy családosoknak csomagot szoktunk adni. Hetente szoktuk a Telepi 
úton levő ellátottakat meglátogatni. Minden rászorulónak segítünk Kecskeméten és 
Lajosmizsén is. Köszönöm. 
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Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük a munkájukat. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e kérdés? Nincs. 
Munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kívánok. Elfogadásra javaslom a beszámolót. 
Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
6/2018. (II. 06.) ÖB hat. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2017.  
évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása  

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2017.  
   évről szóló szakmai beszámolóját. 
   Határidő: 2018. február 08. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (….) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
A mostani előterjesztésben annyiban módosulna a korábbi illetmény kiegészítés, hogy 
a felsőfokú köztisztviselőknek a 2011. évi Kttv. törvény alapján legfeljebb 30 %-ban 
lehet ezt a kiegészítést nyújtani. Ezt tartalmazza az előterjesztésünk, valamint a 
Hivatal vezetője munkabér pótlékot állapíthat meg, ez került be a rendeletbe, valamint 
egy ruházati hozzájárulást is. Erre a rendelet-módosításra nagyon nagy szükség van. A 
bértábla összecsúszott, nem lehet különbségeket tenni a bérek között. Jó lett volna az 
előterjesztésből ennek a forintális összegét is látni, hogy mennyit jelentenek a 
költségvetésben ezek a változások mind a három témakörrel kapcsolatban.  
Sebők Márta bizottsági tag 
14,5 millió forintot. 
dr. Balogh László jegyző 
A felsőfokú végzettségű kollégák esetében 10 % kiegészítést jelent az alapilletményre. 
A pótlékokban ez nem fog megjelenni, ha valakinek a bruttó bérét tekintjük, akkor ez 
6-10 % közötti emelkedést jelent. Akiknek magasabb fizetésük van, ott a pótlékokban 
nem jelenik meg, de akkor is egy magasabb alapra kisebb százalék, míg azoknak, akik 
kevesebb pótlékkal rendelkeznek, (nyelvpótlék), s nem bírnak vezetői pótlékkal, ott 
egy kisebb alapra, egy nagyobb százalékos emelés van. Ezt egy igazságos 
megoldásnak találom, hogy nagyjából mindenkinek hasonló mértékben, kb. bruttó 6-
10 % közötti mértékű emelkedést jelenthet a kollégák esetében. 
A szakképzettségi pótlék az illetményalapnak a 30, illetve 35 %-a, ez most 45.585.- Ft, 
s ennek a 30, illetve 35 %-a, ez bruttó 12-14.000.- Ft-ot jelent. 
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Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Támogatom. Kérdezem a Bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) 
önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
7/2018. (II. 06.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (….) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott  
   köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormány- 
   zati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2018. február 08. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) 
önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről 
Belusz László ÖB elnök 
A költségvetés közel 2,6 milliárd forintról szól, melyben 1 milliárd forint tartalék van, 
amelyben 99 %-a céltartalék, s ilyen mértékű beruházásra számíthatunk a következő 
évben, s az 1 % az általános tartalék. A költségvetés részletezésére megkérem a 
polgármester urat, hogy ezt ismertesse. 
Basky András polgármester 
Köszönöm. A költségvetés elkészítésénél voltak olyan tényezők, amik pozitívan 
befolyásolták az idei tervezést, bizonyos tekintetben, normatívákban jobb 
paraméterekkel tudtunk indulni, mint az előző évben. Ilyen a bölcsődei ellátás, ahol a 
feladatfinanszírozás elindult, magasabbak az óvodai finanszírozások, a szociális 
ágazati pótlékot is megkaptuk, magasabbak a költségek is, amiket le tudtunk hívni az 
étkeztetésnél is. 
Mindenképpen pozitívan befolyásolta az idei évi költségvetésünket, hogy a tavalyi 
saját bevételeket, (idegenforgalmi adó, gépjárműadó, idegenforgalmi adó) reálisan 
terveztük az idén is. 400 millió forintos iparűzési adóbevétellel szemben 470 millió 
forint körüli összeg folyt be, amelynek van egy része, amely túlfizetésként jelenik 
meg, de ez majd az adóbevallásnál fog jelentkezni. A 70 millió forint túllépés nagyon 
jó kiindulópont az idei évi költségvetésnél. Túlteljesült a gépjárműadó is, és az 
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idegenforgalmi adó is. Ezekkel a számokkal indítottuk a költségvetést, s azt látjuk, 
hogy a költségvetés bevételi főösszege kétmilliárd-ötszáznyolcvanhatmillió-
négyszázkilencvenötezer-kétszáznegyvennyolc forint, ugyanennyi a kiadási oldal is. 
Amit tárgyévi bevételként a költségvetési főösszegeként a költségvetésben láthatunk, 
az egymilliárd-kétszázötvenötmillió forint. A költségvetésünkben ehhez még hozzá 
van rendelve egy bizonyos összeg, amivel eléri az egymilliárd-kétszázötvenhatmillió 
forintot, az az egymilliárd-háromszázharminchárom millió forint, amiben benne 
vannak azoknak a projekteknek a költségei is, amelyek már megérkeztek és a 
számlánkon vannak, ilyen a Zöld város, a Szegregált területen élőkhöz kapcsolódó 
pályázat 60 millió forintos része, illetve az óvodának a 150 millió forintos pályázata. 
Ezek a számok áthozatalra kerültek az idei évre, mert amiknek a megvalósítása az idei 
évben lesz esedékes, azokat áthoztuk az idei évre a költségvetésben. 
Néhány fontos tényezőre szeretném felhívni a figyelmet. 
22. oldal. Önkormányzat működési bevételeinek a részletezése, ami 35 millió forint. 
Sokkal fontosabb szám a közhatalmi bevételek részletezése 503 millió forintra van 
tervezve. Idegenforgalmi adó 8 millió forint, gépjárműadó 45 millió forint, 450 millió 
forint az iparűzési adó tervezett összege, ez reálisnak mondható, mert a gazdasági 
növekedésnek a hatása meg kell, hogy legyen a lajosmizsei vállalkozók esetében is, és 
a Lajosmizsén történt fejlesztéseknek a hatásának is meg kell, hogy jelenjen a 
költségvetésben.  
4. számú melléklet. 639 millió forint a támogatásokra lehívható összeg. Működési 
bevételként az Erzsébet utalvány 8.900.000.- Ft-al van tervezve. Felhalmozási 
bevételek 2.950.000.- Ft-al vannak tervezve. A tavalyi évben beérkezett pályázati 
pénzek beépültek a költségvetésbe. Ha nyertes pályázata lesz az Önkormányzatnak, 
akkor ezekkel a számokkal változni fognak  
26. oldal. Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásainak 
alakulása. Itt látszik, hogy mennyi az egyes feladatokra fordítható összeg a 
költségvetésben. Itt utakat, közvilágítást, parkosokat, piacosokat tartalmaz ez a 
táblázat. 
8. oldal táblázat. Egyéb működési kiadások. Egyéb működési célú támogatást 
államháztartáson belüli pénzeszközt tartalmaz, a Társulásnak átadott pénzt és a 
Tűzoltóságnak átadott pénzt. Ez összességében 483 millió forint, amelyből  
17.300.000.- Ft a Tűzoltóságnak átadott pénz, településarányosan 4 település között 
van felosztva. Ezt pályázati pénzből megkaptuk tavaly, bízunk benne, hogy az idei 
évben is megkapjuk. Ezen túlmenően az RNÖ-nek 300.000.- Ft van betervezve, Bursa 
Hungarica döntésünkre 900.000.- Ft, Rendőrség 1 millió forintot kért, s szerződés 
szerint van a Főblébániai Karitász Egyesületnek 500.000.- Ft, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálatnak 250.000.- Ft támogatás, Református Egyháznak 500.000.- Ft 
támogatás. Általános tartalék és céltartalék összesen egymilliárd forint feletti összeg, 
ami a költségvetésben benne van. 
28. oldal. Ellátottak pénzbeni juttatásai 19.883.000.-Ft, amelyből az Erzsébet utalvány 
8.957.000.- Ft, egyéb nem intézményi ellátottak tekintetében a települési támogatás, a 
rendkívüli települési támogatás, (Variomed, temetési segély, gyógyszertámogatás, 
köztemetés), ezek vannak benne a költségvetésben tavalyi szinten tervezve. A tavalyi 
évben belefértünk a költségvetésbe, azt gondolom, hogy az idei évben is bele kell, 
hogy férjünk. 
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Felhalmozási kiadások. az első tételből adódó tételek a Gördülő Fejlesztési Tervből 
adódó tételek, amelyeket elfogadtunk a tavalyi év során. A köztemető felújításának a 
9,5 millió forintja tekintetében a közbeszerzést lefolytattuk, de a cég, aki nyerte, nem 
írta alá, mert ő akkor vállalta volna annyiért, hogy ha a teljes lajosmizsei 
beruházásokat, útjavításokat ő végezhette volna, így azt mondta, hogy ezért nem tudja 
vállalni ezt a feladatot. Részajánlatokat is lehetett tenni, mindig a legjobb ajánlattevőt 
választottuk ki. 
Az Egészségház felújításából, amit megszavaztunk tavaly, még van 2.200.000.- Ft 
értékű fejlesztés, amely szigetelése a csöveknek. Ezek a szigetelő anyagok most 
érkeznek a napokban, s ezt követően tudja megcsinálni a kivitelezés a vállalkozó. 
Út- és járdaszakaszok építésének tervezési költségére 6 millió forintot különítetünk el. 
TOP-os pályázatok beépítésre kerülnek. 
A Vásártéren ügyfélfogadó konténerre 1,5 millió forint lett betervezve. 
Épületvásárlásra 28 millió forint van betervezve.  
Felújításoknál a Mathiász utcai bölcsődét tavaly beterveztük 30 millió forinttal, arra 
jelen pillanatban nincs akkora igény, ami első pillanatban látszódott. Ezt az összeget 
megbontottuk három tételre. Az előterjesztésben még két tétel van. Az egyik tétel 
maradt ezen a soron 9.700.000.- Ft-tal, ami bölcsőde kialakítására szóló költségként 
van megcímkézve, de bármire lehet fordítani, ha úgy döntünk, hogy ebben az évben 
nem kezdünk el bölcsődét kialakítani. 
TOP-os pályázatnál döntünk arról egy határozattal, hogy azokat a plusz munkálatokat, 
amiktől teljes kerekké válik ez a történet, amit 150 millió forintból valósítunk meg, 
ehhez kell hozzátenni 15.563.000.- Ft-ot. S van, amiről szintén van döntésünk, a 
Rákóczi utcai óvodánál az akadálymentesítéses térköves történet, ami 4.700.000.- Ft. 
Ez a számla nem érkezett meg tavaly novemberben, most küldte a kivitelező, így az 
idei évi költségvetésben helyet kellett neki találni. 
Van még 48 millió forint, ami ebből a 150 millió forintból nem került felhasználásra. 
Ezek a teraszok, a kerítés, a konyhafelújítás és a pancsoló medence.  
Felhalmozási célú kiadásoknál van első lakáshoz jutók támogatására tervezve 2,5 
millió forint, munkáltatói kölcsön 3,5 millió forint, és az elkülönített 51 millió forint. 
A céltartalékok a 30. oldalon láthatók. Itt Környezetvédelmi Alapból van 3.766.000.- 
Ft. Itt egy határozat-tervezet van az előterjesztésben, melyben a piacnál lévő 14 db 
platánfának a metszését, vágását, visszaigazítását jelentené kb. 1 millió forintos 
tétellel. Ezt a Környezetvédelmi Alapból finanszíroznánk.  
Az Iskola-tó fejlesztésére tartalékként ott van a 3.600.000.- Ft.  
Sportcsarnok közvilágításának a felújítására elkülönítettünk 7,5 millió forintot. Ezt 
hozzuk a céltartalékok között az idei évben. Amennyiben felülvizsgálatra kerül, és 
magasabb összegben kell majd megállapítani, mert, hogy plusz dolgokat is 
megcsinálunk, akkor ezt a 8. soron lévő fejlesztési pályázati keretből meg tudjuk 
emelni, ha úgy dönt a testület.  
Zöld város projektnél évek óta van egy 20 millió forintos keretünk, ebből 
finanszíroztuk meg először az előkészítő munkálatokat, de miután a pályázatunk nyert, 
s az az összeg, amit a pályázatból vissza tudtunk tenni, az itt megjelenik 19.676.000.- 
Ft-on.  
Közfoglalkoztatással kapcsolatos előleg az 5. soron látható.  
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VP-s pályázatunk nyert, önerőként elkülönítettünk 16 millió forintot. Ehhez majd 
hozzá fog jönni az a pénz, amit a konzorciumban Felsőlajossal nyert összegnek a 
lajosmizsei része.  
Kulturális, sport és civil szervezetek támogatására 20 millió forint van előirányozva. 
Van egy pályázati, felújítási, fejlesztési, keret, ami 80 millió forintot tartalmaz. ASP-re 
7 millió forint, temetkezési feladatokra 2,3 millió forint. TOP-os pályázatnak a 
céltartalékban van még 4.693.000.- forint, ez a 60 millió forintból, a többi része az 
EGYSZI-nek a költségvetésébe került be, hiszen ő a konzorciumi partnerként a 
megvalósító.  
A bel- és külterületi utakra döntöttünk arról, hogy elkülönítünk tavalyi évben további 
30 millió forintot. Ez ezen a soron jelenik meg. 
Zöld városból 787 millió forint az, ami itt ezen a soron még céltartalékként szerepel, 
hiszen az önkormányzati lakások felújítása soron van még 4.337.000.- Ft.  
Az intézmények költségvetése úgy állt össze, hogy azok a kötelező lépések, 
minimálbéremelkedések, jubileumi jutalmak, amik kifizetésre kerülnek ebben az 
évben, vagy helyettesítések, azok nagyságrendileg betervezésre kerültek.  
A Hivatalnál betervezésre került az az összeg, amit előzőekben már a bizottság 
támogatott a költségvetésben.  
A Hivatalnak a költségvetése 257.640.000.- Ft.  
Az IGSZ-nek a költségvetése (legjelentősebb részét az étkeztetés teszi ki) 
217.379.000.- Ft.  
A Művelődési Ház költségvetése a Lajosmizsei Napokkal és egyéb programokkal, 
(melyekről döntöttünk az előzőekben) 87.516.000.- Ft. 
A 34. oldali táblázat. Nincs benne az IGSZ konyha, mert az az IGSZ-nél jelentkezik. 
Nincsenek benne azok a pályázati összegek sem, amelyeket ugyan már látunk, de még 
a támogatási szerződés nem kötődött meg, illetve azok a pályázatok sincsenek benne, 
amelyeket nem az Önkormányzat, hanem a Művelődési Ház és Könyvtár pályázott, 
mert az ő költségvetésükben fog az az összeg megjelenni. amikor a támogatási 
szerződés aláírásra kerül, az utalás, illetve előleg lehívás megtörténhet.  
Társulásnak a költségvetését tegnap délután elfogadta a Társulás. Abban két 
intézménynek a költségvetése van benne, az EGYSZI költségvetése 275 millió 
forinttal, hogy ebben már benne van a 48 millió forint, ami a projektből került bele, 
mint önként vállalt feladat, valamint a bölcsőde és az óvoda költségvetése, az 337 
millió forint. Magának a Társulásnak a költségvetése kb. 400.000.- Ft, ami banki 
költségek és egyéb olyan jellegű költségek, amelyek nem az intézménynél, hanem a 
Társulásnál keletkeznek.  
A költségvetés összeállításánál azok a tényezők, hogy viszonylagosan egy könnyebb 
tervezést engedélyezett, mert a számok ezt megengedték, egyrészt a 
többletfinanszírozás, másrészt a többletbevételek miatt, harmadrészt azért, mert 
bizonyos feladatokat, amelyeket már tavaly elhatároztunk, hogy szeretnénk 
megcsinálni, azoknak a forrásai rendelkezésre is álltak a költségvetésben, a 
felhalmozási, vagy a céltartalék soron ezek láthatóvá váltak.  
Maga a költségvetés egy irányvonal, hogy mik azok, amiket szeretnénk megvalósítani. 
A felhalmozási és a céltartalékok között ezek majd még külön döntéseket igényelnek, 
de van benne egyfajta olyan mozgástér, amely lehetőséget biztosít az Önkormányzat 
számára, hogy egy sikeres 2018-as évet zárjunk. Az előttünk álló feladatok sok 
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feladatot fognak még ránk róni, de bízom benne, hogy a kitűzött feladatainkat meg 
fogjuk tudni oldani, mint ahogy az előző pályázati ciklusban is sikerrel oldottunk meg 
számos beruházást. Több mint 4,5 milliárd forint értékű beruházást tudtunk 
megvalósítani. Azt gondolom, hogy jó eséllyel haladunk előre, s tudjuk megvalósítani 
az Önkormányzat által kitűzött célokat. Köszönöm. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük szépen. Kérdezem bizottság tagjait, hogy a költségvetéssel kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
Mint ahogy polgármester úr is elmondta, egymilliárdos tartalékkal indulunk a 
következő évi költségvetésnek, melynek 99 %-a céltartalék, de a költségvetésben 
számos olyan sor van, amely most elképzeléseket tartalmaz. Egy nem várt eseményre, 
vagy egy beruházástöbbletre vannak olyan lehetőségek, amire bizonyos dolgokat 
átcsoportosíthatunk, amit már az előző években is megtettünk, illetve az óvatos 
tervezés elvét is folyamatosan láthatjuk a költségvetésben. A költségvetést elfogadásra 
javaslom. Van-e valakinek még egyéb észrevétele?  
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A 23. oldal, 4. melléklet 1.5 pont. A 8.296.000.- Ft összeg mi? 
Basky András polgármester 
Ez arról szól, hogy mit kapunk, ez bevétele az Önkormányzatnak. 
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
Az állam az idegenforgalmi adónak az 1 %-át visszaadja. 
Belusz László ÖB elnök 
Egyéb kérdés van-e? 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Én tartózkodom, nem tudom elfogadni a költségvetést. Nagyon alapos, óvatos, de 
addig, amíg a sportcsarnoknak meg nem lesz (a teljes összeg nem látszik a 
költségvetésben) az önerőrésze, ami 200-300 millió forintra látszik, nem tudok igennel 
szavazni. 
Basky András polgármester 
Nem tudjuk, hogy mire számíthatunk a számokat illetően. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Annyi idő eltelt, hogy nem tudtunk számokat látni? Csak a hitelt látom rá. Mi van 
akkor, ha felveszünk 100 millió forint hitelt? 
Basky András polgármester 
Jelen pillanatban költségvetést kell elfogadni. Amit nem tudunk, akkor fogjuk 
eldönteni, amikor látjuk a számokat. Addig minden szám hamis, amíg nincs 
közbeszerzés, viszont a költségvetésnek mennie kell. A költségvetést emiatt nem lehet 
nem elfogadni. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Nagyon sok számtáblázat és melléklet látható a költségvetésben. Egymilliárd-
huszonhárom millió forint a működési egyenleg, 39 %-a a költségvetésnek a működési 
és 61 %-a a felhalmozási kiadás. Ilyen jó költségvetés még Lajosmizsén nem volt. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Olvastam egy cikket az interneten a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatójából a  
Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sport Egyesület vonatkozásában. A szerződés 
tárgya: Lajosmizse 700. hrsz-ú ingatlanon pályázat keretében megvalósuló 
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sportcsarnok építése. A sportcsarnok megvalósulási helye Biatorbágy, 110. hrsz-ú 
ingatlan. Itt van egy dátum is, az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 2017. 
szeptember 29-e. Azóta miért nem történt már valami? Biatorbágyon fog felépülni ez a 
sportcsarnok, vagy itt? Egy ilyen szervezet, egyesület hány TAO-s pályázatot nyerhet? 
Miről beszélünk? Mi történik itt egyáltalán? Kérek felvilágosítást. Lajosmizsei projekt 
néven fut Biatorbágyon egy sportcsarnok? Kimondottan kívánatos lenne, hogy Füzi 
András megjelenjen a költségvetés elfogadása előtt. 
Belusz László ÖB elnök 
Ez egy olyan történés, esemény, amit most nem tudunk megválaszolni, most 
költségvetésről van szó. Ha az 51 millió forintos összeget levesszük, akkor a többit el 
kellene tudni fogadni. Ilyen jó költségvetés még soha nem volt, mint most. 
Intézményekkel átbeszélt költségvetést kell elfogadni. A felvetett problémának utána 
kell járni. 
Van-e még a költségvetéssel kapcsolatosan észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az Önkormányzati Bizottság részéről az I. határozat-tervezetet 
(Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő kötelezettségei) elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
8/2018. (II. 06.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. február 08. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről a II. határozat-tervezetet (Platánfák 
metszése) elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
9/2018. (II. 06.) ÖB hat. 
Platánfák metszése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. február 08. 
   Felelős:     ÖB 
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Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről a III. határozat-tervezetet (TOP-1.4.1-15-
BK1-2016-00008 pályázathoz további önerő biztosítása) elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2018. (II. 06.) ÖB hat. 
TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 
pályázathoz további önerő biztosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés III. határozat-tervezetét. 
 
   Határidő: 2018. február 08. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-
tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
nem volt, 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
11/2018 (II. 06.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének …/2018. (….) önkormányzati rendelete a  
2018. évi költségvetésről 
 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi  
                      költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét. 
 
  Határidő: 2018. február 08. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2018. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Belusz László ÖB elnök 
A múlt hónapban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által kötött együttműködési 
megállapodás elfogadásra került a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről, 
valamint a Képviselő-testület által is. Ezt a rendeletben, a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban is rögzíteni kell. Ezt tartalmazza az I-es rész. A II. részben pedig 
kéményseprő ipari tevékenységet kell a rendeletünkben elhelyezni. Technikai jellegű 
dolog. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban 
észrevétele, módosítási javaslata? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletének módosítását? Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
12/2018. (II. 06.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2018. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szerve- 
  zeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormány- 
  zati rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2018. február 08. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármestere Cafetéria Szabályzata, szabadság ütemezése 
Belusz László ÖB elnök 
Elkészült polgármester úr Cafetéria Szabályzata és szabadság ütemezése. 200.000.- Ft 
cafetéria keret van meghatározva részére. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 
Nincs. Elfogadásra javaslom. Két határozat-tervezet van, melyeket egyenként 
szavaztatok. 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét (Cafetéria Szabályzat elfogadása 
és a 2018. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere 
részére), kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2018. (II. 06.) ÖB hat. 
Cafetéria Szabályzat elfogadása és a  
2018. évi cafetéria keretösszeg meghatározása 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. február 08. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, (Lajosmizse Város  

  Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyása) kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem    

  volt- az alábbi határozatot hozta: 
14/2018. (II. 06.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Polgármestere 
szabadság ütemezésének jóváhagyása 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. február 08. 
   Felelős:     ÖB 
 
6./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Kerékpárutak külterületi szakaszának rendbetétele a Közútkezelő Kht feladata lesz. Az  

  északi része (Felsőlajos felőli szakasza) felújításra kerül. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A Zsier féle iskolát megvásárolnák. Ilyen megkeresés érkezett hozzám, hogy ezzel az  

  Önkormányzathoz fordulnának. Nem tudom, hogy polgármester urat megkeresték-e  
már ezzel a kéréssel, illetve, hogy mi a szándék ezzel kapcsolatban? 
Basky András polgármester 
Igen, megkerestek engem is. Azt mondtam az ingatlanközvetítőnek, hogy ezt az ingat- 
lant árverés útján tudjuk értékesíteni. Ezt az ingatlant Szilágyi Ödön kolléga 
felértékelte 1-2 éve, s a megállapított értékbecslés 5-6 millió forint körül volt. A 
magam részéről afelé hajlok, hogy ezt az ingatlant értékesíteni kellene. Ha lenne ilyen 
megkeresés, akkor az Önkormányzat lépne. Nekünk árverésen lehet értékesíteni.  Ha 
bejön egy konkrét érdeklődő, akkor kiírjuk az árverést. A szolgálati lakást plusz a két 
tantermet, ami hozzá tartozik, együtt kellene eladni. Olyan funkciót nem tudunk az 
épületnek adni, amit távolból tudnánk működtetni. Ha lenne komoly vevő, akkor ezt el 
kellene adni. 
 



 14

 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még hozzászólás, bejelentenivaló? 
Dóka-Mezei Anett bizottsági tag 
Az Egészség-expó Kecskeméten lesz vasárnap, s ott lesz egy fellépése a Főnix Dance 
Tánc Klubnak. Felnőtteknek a belépő 500.- Ft, a diákoknak pedig 300.- Ft. Várunk 
mindenkit szeretettel, aki el tud jönni. Köszönöm. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e valakinek még egyéb bejelentenivalója, hozzászólása? Nincs. Megköszönöm 
mindenkinek a munkáját, a bizottsági ülést berekesztem 16.00 órakor. 
 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 
  Belusz László      Sebők Márta 
  ÖB elnök      ÖB tagja 
         jkv. aláírója 
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