
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző  Bizottsága 
Ikt.sz.: LMKOH 2/35/2017. 

 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

2017. november 21-én megtartott üléséről 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
136/2017. XI. 21.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2017. (….) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. 
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

137/2017. (XI. 21.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2017. (….) önkormányzati  
rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás- 
ról szóló 2/2014.  (II. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

138/2017. (XI. 21.) PEB hat. Döntés hulladékgyűjtő edényzet beszerzéséről 
139/2017. (XI. 21.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2017. (…) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

140/2017. (XI. 21.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőt-
testületének …./2017. (….) önkormányzati 
rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. 
(VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról 

141/2017. (XI. 21.) PEB hat. Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság támogatása 

142/2017. (XI. 21.) PEB hat. Gyermekekért Plusz Alapítvány támogatása 
143/2017. (XI. 21.) PEB hat. Dűlőutak karbantartásához szükséges térkép és 

egyéb munkálatok megrendelése 
144/2017. (XI. 21.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2017. (…..) önkormányzati 
rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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145/2017. (XI. 21.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

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

146/2017. (XI. 21.) PEB hat. Lajosmizsei 2517/9 és a 2517/10 hrsz-ú ingatlanok  
telekcsoport újraosztásával kapcsolatos döntések  
meghozatala  

147/2017. (XI. 21.) PEB hat. Lajosmizsei 2517/9 és a 2517/10 hrsz-ú ingatlanok 
telekalakításával kialakuló 2517/29 hrsz-ú 
ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala  

148/2017. (XI. 21.) PEB hat. Pályázatról tájékoztatást adó  
kontakt személy kijelölése 

149/2017. (XI. 21.) PEB hat. „Lajosmizse – 2018” című pályázati felhívás 
kiírása 

150/2017. (XI. 21.) PEB hat. „Lajosmizse – 2018.” Kiállítás és Vásár 
 
151/2017. (XI. 21.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 

kizárólagos tulajdonában álló lajosmizsei, 2249 
hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések 
meghozatala 

152/2017. (XI. 21.) PEB hat. Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek  
M8 autópályát érintő módosításának előkészítése 

153/2017. (XI. 21.) PEB hat. Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyása 
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 JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottságának 2017. november 21-én, kedden délután 13.55 órakor, a 
Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester 
   Sápi Tibor alpolgármester 
   dr. Balogh László jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
   Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
   dr. Tóth Andrea irodavezető 
   Tengölics Judit IGSZ vezető 
   Horváth Sándor pályázati referens 
   Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
   Borbély Ella települési képviselő 
   dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
   Kocsis Györgyné óvodavezető 
   Varga Mária Könyvtár munkatársa 
   Guti Istvánné Művelődési Ház vezetője 
   Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 
   Gulyás Attiláné pénzügyi munkatárs 
   Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
   Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 
   Szilágyi Ödön irodavezető 
          
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
a bizottság határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van.  
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására 
javaslata? Amennyiben nincs, nekem van, a dűlőutak karbantartásához a térkép 
megrendelése a költségvetéshez kapcsolódóan. Aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a 
meghívó szerinti napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
      …../2017. (….) önkormányzati rendelete a nem közművel  polgármester 
      összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó köz- 
      szolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/32014. (II. 28.) önkor- 
      mányzati rendelet módosításáról 
2./  I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
      …../2017. (….) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálko- polgármester     
      dási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati 
      rendelet módosításról 
      II. Döntés hulladékgyűjtő edényzet beszerzéséről    
3./  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András 
      …../2017. önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támo-  polgármester 
      gatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló  
      8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
4./  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének   Basky András 
      …../2017. (….) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj-  polgármester 
      ról szóló 27/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítá- 
      sáról 
5./  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András 
      ……/2017. (….) önkormányzati rendelete a 2017. évi költség-  polgármester 
      vetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosí- 
      tásáról - dűlőutak karbantartásához térkép megrendelése 
6./  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András 
      …../2017. (….) önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös  polgármester 
      Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jut- 
      tatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelet mó- 
      dosításáról 
7./  Lajosmizsei 2517/9. és a 2517/10. hrsz-ú ingatlanok telekcso-  Basky András 
      port újraosztásával kapcsolatos döntések meghozatala   polgármester 
8./  A XXV. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költség-  Basky András 
      vetési tervének véleményezése II. forduló     polgármester 
9./  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által  Basky András 
      Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára részére va-  polgármester 
      gyonkezelésébe adott ingatlan ingatlannyilvántartási átvezeté- 
       sével kapcsolatos döntés meghozatala 
10./ Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek M8 autópá-  Basky András 
       lyát érintő módosításának előkészítése     polgármester 
11./ Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváha-  Basky András 
       gyása          polgármester 
12./ Egyebek 
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1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (….) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
A Faragó Kft-nek van szerződése 2017. december 31-ig. A Kft nem adott ajánlatot a 
szennyvíz szállítására. A következő időszakban, ebben a napirendi pontban meg kell 
határozni a begyűjtési díjakat. A begyűjtési díjak az előző időszakhoz képest nem 
változhatnak. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás legmagasabb mértéke általános forgalmi adó nélkül: alapdíj: 4.015.- 
Ft/ürítési alkalom+ÁFA, ürítési díj: 421.- Ft/m3+ÁFA. 
Van-e új közszolgáltatónk? 
Basky András polgármester 
November 30.-a volt a pályázat beadásának határideje, de még nincs új szolgáltató.  
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 
szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítását annak 1. 
mellékletével úgy, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás legmagasabb mértéke általános forgalmi adó 
nélkül 2018. január 1-től 2018. december 31-ig legyen megállapítva; alapdíj: 4.015.- 
Ft/ürítési alkalom, ürítési díj: 421.- Ft/m3. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
136/2017. XI. 21.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…../2017. (….) önkormányzati rendelete a nem közművel  
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vo- 
  natkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) ön- 
  kormányzati rendeletének módosítását annak 1. mellékletével úgy, 

hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás legmagasabb mértéke általános forgalmi adó 
nélkül 2018. január 1-től 2018. december 31-ig az alábbi: 
- alapdíj: 4.015.- Ft/ürítési alkalom, 
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- ürítési díj: 421.- Ft/m3 
 
  Határidő: 2017. november 22. 
  Felelős:     ÖB 
 
2./ Napirendi pont 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (….) 
önkormányzati  rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014.  
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
II. Döntés hulladékgyűjtő edényzet beszerzéséről. 
Sebők Márta PEB elnök 
Korábbi üléseken már erről volt szó, hogy a település bizonyos részén elszaporodtak a 
rágcsálók. A probléma elsősorban a Lajosmizse Telepi út, Dankó Pista u., Szív u., 
Orgona u., Fülemüle u., Csalogány u., Beneszél u., és annak folytatásában Bene tanya 
ingatlanokat érinti, ahol nem megoldott a szemét és hulladék gyűjtése háztartásonként. 
39 érintett ingatlan van. 19 háztartás bekapcsolódott a szilárd hulladékszállítási 
programba. A szemételszállítás megoldódott. Maradt még háztartás, akinek kukát 
kellene vásárolni. Az ürítési költséget a lakók fizetnék. Rászorulási alapon kapnák 
meg a kukákat. 80-120 literes kukákban gondolkodnánk. A legkedvezőbb ajánlatot a 
Jäger Kft. (Nagykovácsi) tette, aki (használt, jó állapotú edényzetekre adott árakat), 
melyek a következők: 80 literes 5.842.- Ft, 120 literes 5.842.- Ft. Még egy nonprofit 
kft adott árajánlatot új edényzetre, (60, 80, 110, és 120 literes kukákra).  
Dönteni kell arról, hogy vásároljon-e az Önkormányzat és milyen árfekvésű kukák 
legyenek. Ki fogja fizetni a díjat? 
Basky András polgármester 
A lakos. Ha nem fizeti, akkor a közszolgáltató behajtja. 19-en nyújtottak be kérelmet.  
Amikor szaporodik a rákötés, ösztönözni kell őket. 
Sebők Márta PEB elnök 
Amennyiben megvásárlásra kerülnek az edényzetek, ennek mennyi lesz a költsége? 
Basky András polgármester 
Környezetvédelmi alap terhére fogjuk megvásárolni a kukákat. Döntsünk arról, hogy 
50 db kukát vásárolunk meg, vagy 10 db kukát. 
Én azt javaslom, hogy 100 kuka erejéig vásárolunk meg 60 literes kukát, és ha 
elfogyott, akkor utána folyamatosan vásárolunk. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra teszem 
fel a kérdést. 
Aki elfogadja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) 
önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
137/2017. (XI. 21.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2017. (….) önkormányzati  rendelete a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 2/2014.  (II. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
  nek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) 
  önkormányzati rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2017. november 22. 
  Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki javasolja, hogy 100 db 60 literes kuka megvásárlásra kerüljön a Környezetvédelmi 
Alap terhére, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
138/2017. (XI. 21.) PEB hat. 
Döntés hulladékgyűjtő edényzet beszerzéséről 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kerül- 
  jön megvásárlásra 100 db 60 literes kuka a Környezetvédelmi Alap  
  terhére, s ezt követően  a folyamatos beszerzés kérelemhez legyen 
  kötve. 
  Határidő: 2017. november 22. 
  Felelős:     PEB 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (…) 
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez a rendeletmódosításunk arról szól, hogy rászorult alapon ingyenes 
gyermekétkeztetést kell biztosítani, ha nem tudnak jelen lenni elfogyasztani az ételt, 
akkor el kell vinni a távollévők részére. 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
Amennyiben valakinek fizetési hátraléka keletkezik, akkor a jogszabály értelmében 
Tengölics Judit felszólítja a szülőt a 15 napon belüli hátralék megfizetésére. Az 
Önkormányzat fizetési felszólítást küld 15 napos határidővel és közjegyzőnél 
kezdeményezi ennek a hátraléknak a behajtását. Ezek a hátralékok azon szülőknél 
jelentkeznek, akik nem fizetési kötelezettek, hanem nem tudják beszerezni a papírokat. 
Ez a rendelet-módosítás. Januárban lesz majd arra lehetőség, hogy ha a gyermek 
hiányzik, akkor a szülő bejelentheti, hogy elviszi számára az ételt.  
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Sebők Márta PEB elnök 
Aki az előterjesztést elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi határozatot hozta: 
139/2017. (XI. 21.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2017. (…) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi 
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapel- 
  látásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének módo- 
  sítását. 
  Határidő: 2017. november 22. 
  Felelős:     PEB 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőt-estületének …./2017. (….) 
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (VII. 06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
2014-ben megtörtént a szennyvíz csatorna beruházás átadása. 92 %-os szennyvíz 
bekötöttséget vállalt Lajosmizse. Jelenleg 84 %-os bekötöttségnél tartunk, és közeleg a 
2018. A kedvezmények nem vezettek eredményre. Ez az előterjesztés új módszereket 
tartalmaz, hogy hogyan próbáljuk a lakosságot rávenni a csatorna rákötésre. Az 
előterjesztés szerint 50.000.- Ft-ig támogatásban kellene részesíteni a lakosságot, aki a 
jövedelem korlátoknak megfelel. Az egyedülállók esetén akkor kaphatnak támogatást, 
hogy ha a jövedelemhatár nem haladja meg a 142.500.- Ft-ot. 
Közös háztartásban akkor adható, hogy ha 114.000.- Ft-ot nem haladja meg az egy 
főre jutó jövedelem. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? 
Belusz László bizottsági tag 
Ha nem érjük el a bekötési százalékot, akkor mi lesz? 
dr. Balogh László jegyző 
Jogszabály megmondja, hogy hány százaléknak kell lenni, bízunk benne, hogy a 92 %-
os bekötési százalék megfelelő lesz. 
Basky András polgármester 
A Bácsvíz Zrt körbejárta azokat az ingatlanokat, akik a csatornára nem kötöttek rá. 
Jövő májusban a Járási Hivatalhoz kerül az ügy és büntetendő lesz, ha valaki nem köt 
rá a csatornára. Ha van egy olyan lehetőség, hogy 50.000.- Ft-ot kap, akkor a többit 
hozzá tudja tenni. 
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Környezetvédelmi Alapba befolyt összegből tudjuk támogatni a rászorulókat. 
dr. Balogh László jegyző 
Az 50.000.- Ft-os támogatás benne lakóra vonatkozik, és szociális alapon történik. A 
Bácsvíz Zrt-nek májusban volt joga és kötelezettsége, hogy felszólítsa az 
ingatlantulajdonosokat, akiknek rákötési lehetősége van. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e valakinek kérdése? Nincs. Aki elfogadja a talajterhelési díjról szóló 27/2012. 
(VII. 06.) önkormányzati rendelet módosítását azzal, hogy a csatornarákötéshez 
50.000.- Ft támogatásban részesüljön az az ingatlantulajdonos, akinek rákötési 
kötelezettsége van, s egyedülálló esetén a jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %.-át, (142.500.-Ft), közös háztartásban 
élők esetén a támogatás akkor adható, ha az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, (114..000.- Ft), 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
140/2017. (XI. 21.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőt-estületének 
 …./2017. (….) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról  
szóló 27/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (VII. 06.)  önkormányzati rendele- 
  tének módosítását azzal, hogy a csatornarákötéshez 50.000.- Ft támoga- 
  tásban részesüljön az az ingatlantulajdonos, akinek rákötési kötelezett- 
  sége van, s egyedülálló esetén a jövedelme nem haladja meg az öregsé- 
  gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, (142.500.- Ft), 
  közös háztartásban élők esetén a támogatás akkor adható, ha az egy fő- 
  re jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenko- 
  ri legkisebb összegének 400 %-át, (114.0.00.- Ft). 
  Határidő: 2017. november 22. 
  Felelős:     PEB 
 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (…..) 
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Sebők Márta PEB elnök 
A költségvetési rendelet több ponton módosult, melyek az alábbiak: 
1./ közfoglalkoztatási program támogatására 2017. szeptember hónapra 5.647.051 
Ft támogatás érkezett 
2./ Intézményi finanszírozás. 
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3./ Óvodapedagógusok kiegészítő támogatásának a könyvelése. 
4./ 2017. évi október havi kompenzációjára 495.052 Ft   
5./ 2017. évi október hónapra szociális ágazati összevont pótlék került 
megállapításra 1.082.982 Ft értékben 
6./ 2017. október hónapra 258.884 Ft kulturális illetménypótlék került kifizetésre a 
Műv.ház részére.  
7./ ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos tétel. 
8./ Tűzoltóság kért 930.000.- Ft támogatást. Mire költjük ezt a pénzt? 
Basky András polgármester 
A dolgozók juttatására, Erzsébet utalványt szeretnének, hogy a dolgozókat ezzel 
segítsék, mert nagy az elvándorlás. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. 
9./ A Gyermekekért Plusz Alapítvány az iskolai könyvtár állománygyarapítására 
50.000 Ft támogatást  kér. 
10./ Az Egészségház előtti járda akadálymentesített térkövezéséhez a gyengénlátók 
részére vezetősáv kialakításához térkövek beszerzése szükséges. Ennek költsége 
21.000.- Ft, ami a céltartalékból került a beruházások közé. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az Egészségház és Városház tér közötti szakasz van benne. Nem a piros kövezet kerül 
21.000.- Ft-ba. 
Sebők Márta PEB elnök 
11./ Több technikai módosítás miatt egyes kormányzati funkciók rendezése szükséges. 
12./ (Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008) 22.860.000 Ft átvezetése 
szükséges a Beruházások közé.  
13./ azonosítószámú „”MESERÉT” Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén” című projekt esetén a rehabilitációs szakmérnök 
díja nem képezi a bekerülési érték részét. 
14./ Év végi rendező tétel: A Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 
támogatására Erzsébet utalvány formájában természetbeni juttatás 9.129.200 Ft 
összegben került betervezésre még eredeti előirányzatként 
15./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. október havi kompenzációjára 
52.582 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció. 
16./ a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. október havi kompenzációjára 
az IGSZ részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 158.942 Ft. 
17./ Az IGSZ a személyi kiadások és járulékok előirányzat emelését kéri a 
többletbevétel terhére. 
Basky András polgármester 
Ez teszi lehetővé, hogy a konyhai dolgozóknak tudtunk jutalmat osztani. 
Sebők Márta PEB elnök 
18./ A 2017.májusi felmérés szerinti előirányzat módosítás. 
19./ a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. október havi kompenzációjára 
az Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 45.994 Ft. 
 
20./ A Műv.ház a személyi kiadások és járulékok előirányzat emelését kéri a 
többletbevétel terhére. 
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21./ Kulturális illetménypótlék összegének átvezetése 258.884.- Ft értékben. 
Van egy határozat-tervezet. A tűzoltók részére a 930.000.- Ft támogatáshoz kellene 
hozzájárulni. Ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás? 
Basky András polgármester 
Javaslom, hogy felhatalmazást kapjak, hogy az útfelújítás terhére 500.000.- Ft 
értékhatár kerüljön meghatározásra a dűlőutak karbantartásához szükséges térkép és 
egyéb munkálatok megrendeléséhez. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Amennyiben nincs több hozzászólás, a határozat-tervezeteket 
szavaztatnám. 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, hogy a Tűzoltóság kapja meg a 
930.000.- Ft-os támogatást, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
141/2017. (XI. 21.) PEB hat. 
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 
támogatása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét, hogy a Lajos-
mizse Tűzoltó Parancsnokság kapja meg a 930.000.- Ft-os 
támogatást.  
Határidő: 2017. november 22. 
Felelős:     PEB 
 
 

Sebők Márta PEB elnök 
Aki az előterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadja, hogy a Gyermekekért Plusz 
Alapítvány 50.000.- Ft-os támogatást kapjon az az iskolai könyvtár állománya bővítése 
támogatására, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
142/2017. (XI. 21.) PEB hat. 
Gyermekekért Plusz Alapítvány 
támogatása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét, hogy a Gyerme- 
   kekeért Plusz Alapítvány 50.000.- Ft-os támogatást kapjon az is- 
   kolai könyvtár állománya bővítése támogatására. 
   Határidő: 2017. november 22. 
   Felelős:     PEB 
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Sebők Márta PEB elnök 
III. határozat-tervezet. A dűlőutak karbantartásához szükséges térkép és egyéb 
munkálatok megrendeléséhez maximum 500.000.- Ft értékhatárig támogatást 
nyújtunk, s felhatalmazzuk a polgármester urat, hogy a légi fotót rendelje meg és az 
ezzel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
143/2017. (XI. 21.) PEB hat. 
Dűlőutak karbantartásához szükséges 
térkép és egyéb munkálatok megrendelése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,  
   hogy a dűlőutak karbantartásához szükséges térkép és egyéb 
   munkálatok megrendeléséhez maximum 500.000.- Ft értékhatárig 
   nyújtson támogatást, s hatalmazza fel a polgármester urat a légi  
                                 fotó megrendelésére és az ezzel kapcsolatos intézkedések  
                                 megtételére. 
   Határidő: 2017. november 22. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (…) önkormányzati rendeletét 
a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének 
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
144/2017. (XI. 21.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …../2017. (…..) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről  
szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati 
  rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2017. november 22. 
  Felelős:     PEB 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (….) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
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foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez a rendeletmódosítás arról szól, hogy a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évben is jogosultak legyenek arra az 
illetményre, amit 2017. évben megkaptak.  
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom. 
Aki elfogadja a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendeletének 
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
145/2017. (XI. 21.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2017. (….) önkormányzati rendelete a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köz- 
  tisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati ren- 
  deletének módosítását. 
  Határidő: 2017. november 22. 
  Felelős:     PEB 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizsei 2517/9. és a 2517/10. hrsz-ú ingatlanok telekcsoport újraosztásával 
kapcsolatos döntések meghozatala 
Sebők Márta PEB elnök 
Rapi János 6050 Lajosmizse, Zrínyi utca 29. szám alatti lakos a 800274/6/2017. 
ügyiratszámú, 2017. november 27. napján jogerőre emelkedett telekalakítást 
engedélyező határozat alapján térítésmentesen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, örökre 
és visszavonhatatlanul ingyenesen Önkormányzatunk tulajdonába ajánlotta a 
telekalakítás során kialakuló, 6050 Lajosmizse, Boróka utca 2517/29 hrsz-ú, 52 m2 
nagyságú kivett közút megnevezésű ingatlant.  
A határozat-tervezetekről kellene dönteni. 
I. határozat-tervezet: A helyi Építési Szabályzatról szóló vázrajz telekalakításhoz 
járuljon hozzá a Képviselő-testület. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
146/2017. (XI. 21.) PEB hat. 
Lajosmizsei 2517/9 és a 2517/10 hrsz-ú ingatlanok  
telekcsoport újraosztásával kapcsolatos döntések  
meghozatala  
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. november 22. 
   Felelős:     PEB  
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
II. határozat-tervezet: Felhatalmazzuk a polgármester urat a szerződés aláírására. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
147/2017. (XI. 21.) PEB hat. 
Lajosmizsei 2517/9 és a 2517/10 hrsz-ú ingatlanok 
telekalakításával kialakuló 2517/29 hrsz-ú ingatlannal 
kapcsolatos döntések meghozatala  

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. november 22. 
   Felelős:     PEB 
 
 
8./ Napirendi pont 
A XXV. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költségvetési tervének 
véleményezése II. forduló 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előző bizottsági ülésen a Lajosmizsei Napok programtervezetére és költségvetési 
tervére 12 millió forintot jóváhagytunk. Augusztus 19-21-i előadások 6.200.000.- Ft. 
Kitelepülés (augusztus 19-21.) 2017. évi költségek alapján /őrzés, mentők, mobil WC, 
nyomdaköltség, étkeztetés, hang-, fény-, színpadbérlés, szerzői jogdíjak/ 3.400.000.- 
Ft. További programok (gyermek előadás, déli nótaműsor, esti sztárvendég előtti 
kisebb előadó, augusztus 20-i ünnepi műsor), 1.500.000.- Ft, összesen 11.100.000.- Ft-
nál tart a költségvetés tervezése. 
A múltkor körvonalazódott, hogy egy pályázat is kiírásra kerül a 25 éves Lajosmizse 
város ünneplése alkalmából, amelyre alkotásokat, könyvet, produkciót, projektet 
lehetne benyújtani, ami méltón kapcsolódna a 25 éves Lajosmizséhez. 100.000.- Ft-os 
pénzjutalom kerülne meghatározásra és 3 db 50.000.- Ft-os jutalom. Szükség lesz majd 
még további esetleges díjazásra. Erre kellene keretösszeget meghatározni. Van-e 
valakinek erre javaslata. 
900.000.- Ft költség rendelkezésre áll a 12 millió forintos költségből, ami feltehetően a 
kiállítás költségét fedezi, ami a kollégium épületében kerülne megrendezésre. 
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Belusz László bizottsági tag 
Valami tétje kell, hogy legyen ennek a pályázatnak. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az értékelést az Önkormányzati Bizottság és a Helyi Értéktár Bizottság határozza 
meg. 
Basky András polgármester 
Én az Önkormányzati Bizottságot javaslom, hogy bírálja el, és amennyiben 
szükségesnek látja, felkér még külső szakértőt. 
Sebők Márta PEB elnök 
Vegyük be a bíráló bizottság közé a Művelődési Ház vezetőjét is. A pályázatról 
tájékoztatást adó kontakt személy ki legyen? 
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatója 
Jóüzsáné dr. Kiss Irént javaslom. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A polgármester úrnak volt egy olyan javaslata, hogy ezt a feladatot a Művelődési 
Házhoz érdemes telepíteni. 
Basky András polgármester 
Aki az anyagokat összegyűjti, az a személy a Művelődési Háztól legyen, s hogy aki 
tájékoztatást adjon erről. A Művelődési Ház által kijelölt személy legyen, aki 
tájékoztatást ad a pályázatról. 
Sebők Márta ÖB elnök 
A Művelődési Háztól Guti Istvánné jelölje ki, hogy ki fog tájékoztatást adni a 
pályázatról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
148/2017. (XI. 21.) PEB hat. 
Pályázatról tájékoztatást adó  
kontakt személy kijelölése 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Műve- 

lődési Háztól Guti Istávnné jelölje ki, hogy ki fog tájékoztatást adni a 
pályázatról. 
Határidő: 2017. november 22. 
Felelős:     PEB 

 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, azzal, hogy a pályaműveket 
értékelő zsűri az Önkormányzati Bizottság és a Művelődési Ház igazgatója, amelynek 
tagjai javaslatot tesznek a díjak odaítélésére, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
149/2017. (XI. 21.) PEB hat. 
„Lajosmizse – 2018” című 
pályázati felhívás kiírása 

HATÁROZAT 
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  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy annak 1./ pontja az  
  alábbi szövegrésszel egészüljön ki: 
 

- A pályaműveket értékelő zsűri az Önkormányzati Bizottság és a 
Művelődési Ház igazgatója, amelynek tagjai javaslatot tesznek a díjak 
odaítélésére.  

 
  Határidő: 2017. november 22. 
  Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem  
volt – az alábbi határozatot hozta: 
150/2017. (XI. 21.) PEB hat. 
„Lajosmizse – 2018.” Kiállítás és 
Vásár 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                                 testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
    
   Határidő: 2017. november 22. 
   Felelős:     PEB 
 
 
9./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára részére vagyonkezelésébe adott ingatlan ingatlan-
nyilvántartási átvezetésével kapcsolatos döntés meghozatala 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Az Önkormányzat a kötelező közszolgáltatási feladatait ellátó, fenntartása alá tartozó 
intézmények működéséhez, az alapfeladat ellátásához a szükséges és elégséges, 
ingatlanvagyont ingyenesen az intézmények vagyonkezelésébe adja az alábbi 
időpontoktól: 
a) Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2017. 
augusztus 14. 
b) Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. október 01. 
c) Lajosmizse Város Művelési Háza és Könyvtára 2018. január 01. 
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Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom. 
Aki az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
151/2017. (XI. 21.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában 
álló lajosmizsei, 2249 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések 
meghozatala 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. november 22. 
   Felelős:     PEB 
 
 
10./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek M8 autópályát érintő 
módosításának előkészítése 
Sebők Márta PEB elnök 
A Mezőgazdasági Bizottság részletesen megtárgyalta. Kérdezem, hogy van-e 
valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
152/2017. (XI. 21.) PEB hat. 
Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek  
M8 autópályát érintő módosításának előkészítése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. november 22. 
   Felelős:  PEB 

11./ Napirendi pont 
Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden évben ősszel a következő évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásra kerül. A 
2018. évi belső ellenőrzési terv is elkészült. 8 pontot jelöltek ki ellenőrzésre, melyek a 
következők: 
1./ Hivatal, támogatott szervezetek: 
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Sport-, társadalmi és egyéb szervezetek részére az önkormányzat költségvetéséből 
céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználása (Lajosmizse és 
Felsőlajos) 
2./ intézmények: 
A 2017. évi állami támogatások alapjául szolgáló intézményi mutatószámok 
alátámasztásául szolgáló nyilvántartások ellenőrzése 
3./ EGYSZI, Hivatal: 
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának ellenőrzése, különös 
tekintettel az Állami Számvevőszék 2017. évi ellenőrzése során feltárt hiányosságokra 
4./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásának 
ellenőrzése 
5./ Hivatal: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális 
ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete hatályosulásának 
ellenőrzése 
6./ Meserét Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde: 
Meserét Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde  2017. évi gazdálkodásának átfogó 
ellenőrzése 
7./ Hivatal, intézmények: 
Európai uniós forrással támogatott fejlesztések és a 
közbeszerzések ellenőrzése 
8./ Hivatal, IGSZ: 
Az operatív gazdálkodási jogkörök (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, 
teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) gyakorlása szabályszerűségének 
ellenőrzése 
Tartalékidőt állított be 10 napot. 
Van-e valakinek hozzáfűznivalója? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
153/2017. (XI. 21.) PEB hat. 
Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvise- 
   lő-testületnek az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét 
   az előterjesztés 1. melléklete szerint. 
   Határidő: 2017. november 22. 
   Felelős:     PEB 
12./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
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Tájékoztató levelet kaptunk polgármester úr szabadságolásával kapcsolatban. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője elkészítette az ügyeleti díj módosításával 
kapcsolatos beadványát. Az orvosok az előterjesztés szerint ügyeleti díjemelést kértek. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője az előterjesztésben 40 %-os emelést javasolt. 
Ezt én a magam részéről nem tudom támogatni. Az anyag tartalmazza a környező 
települések ügyeleti díját, kivéve Kecskeméten. A kecskeméti ügyelet terheltsége nem 
hasonlítható össze a lajosmizsei ügyeleti terheltséggel. Az 5-10 %-ot kellene emelni. 
Basky András polgármester 
Ez az 5-10 %-os emelés nem állja meg a helyét. Az ügyeleti díj megállapításnál az 
infláció követés megtörtént. A szerződést az Önkormányzat köti velük. 
Az orvosok minden egyes településen ügyeleti díjemelést kérnek. Erre a jövő évi 
költségvetés tárgyalásakor fogunk tudni visszatérni. Valamekkora emelést én adnék. 
Ezt a 40 %-ot én is egy kicsit soknak találom. Az ügyelet feltöltése nagyon nehéz. A 
40 %-os emelést nem látom indokoltnak. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
2006-ban az a megállapodás volt, hogy minden évben az infláció mértékével emeli. Az 
emelésnek ez a módja elmaradt a környező településekhez képest. Az orvosok 
Kecskemétről jönnek. Kecskeméthez képest lemaradásunk van a hétközi díjaknál és a 
hétvégi díjaknál. Kecskemétnek az ügyeleti díjai a mérvadók a Kecskemétről 
Lajosmizsén ügyeletet vállaló orvosok körében. Gera doktor úr is jönne ügyelni, de 
csak akkor, ha az Önkormányzat felemeli az ügyeleti díjat. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még hozzászólás? 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Az orvosok mindig jönnek, mindig kérnek. Ezzel megszűnne az ügyeleti probléma, ha 
kapnak emelést? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ezzel meg tudjuk szólítani a kecskeméti orvosokat. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
A lajosmizsei orvosok is vállaljanak ügyeletet, ha emelést kérnek. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Erről most nem döntünk. 
Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 14.55 
órakor. 

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