
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
Iktsz: I/703/15/2014. 
 
 

Alakuló 
Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 

2014. október 22. 
 
 
Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (...) önkormányzati rendelete 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (...) önkormányzati rendelete 
a települési képviselők és Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságai nem képviselő-testületi 
tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 28/2006. (X.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
 
114/2014. (X. 22.) ÖH.   Polgármesteri program ismertetése 
 
115/2014. (X. 22.) ÖH.   Szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztása 

 
116/2014. (X. 22.) ÖH.   Szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztása 

 
117/2014. (X. 22.) ÖH.   Szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztása 

 
118/2014. (X. 22.) ÖH.   Alpolgármester választása 
 
119/2014. (X. 22.) ÖH.   Polgármester illetményének megállapítása 

 
120/2014. (X. 22.) ÖH.   Polgármester költségtérítésének megállapítása 

 
121/2014. (X. 22.) ÖH.   Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 
122/2014. (X. 22.) ÖH.   Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 
123/2014. (X. 22.) ÖH.   Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

 
124/2014. (X. 22.) ÖH.   Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

 
125/2014. (X. 22.) ÖH.   Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása 
 
126/2014. (X. 22.) ÖH.   Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása 

 
127/2014. (X. 22.) ÖH.   Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása 

 
128/2014. (X. 22.) ÖH.   Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása 
 
129/2014. (X. 22.) ÖH.   Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása 

 
130/2014. (X. 22.) ÖH.   Önkormányzati Bizottság elnökének megválasztása 
 
130/2014. (X. 22.) ÖH.   Önkormányzati Bizottság tagjának megválasztása 
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131/2014. (X. 22.) ÖH.   Önkormányzati Bizottság tagjának megválasztása 
 
132/2014. (X. 22.) ÖH.   Önkormányzati Bizottság tagjának megválasztása 
 
133/2014. (X. 22.) ÖH.   Önkormányzati Bizottság tagjának megválasztása 
 
134/2014. (X. 22.) ÖH.   Önkormányzati Bizottság tagjának megválasztása 
 
135/2014. (X. 22.) ÖH.   Önkormányzati Bizottság tagjának megválasztása 
 
136/2014. (X. 22.) ÖH.   Önkormányzati Bizottság tagjának megválasztása 
 
137/2014. (X. 22.) ÖH.   Mezőgazdasági Bizottság elnökének megválasztása 
 
138/2014. (X. 22.) ÖH.   Mezőgazdasági Bizottság tagjának megválasztása 
 
139/2014. (X. 22.) ÖH.   Mezőgazdasági Bizottság tagjának megválasztása 
 
140/2014. (X. 22.) ÖH.   Mezőgazdasági Bizottság tagjának megválasztása 
 
141/2014. (X. 22.) ÖH.   Mezőgazdasági Bizottság tagjának megválasztása 
 
142/2014. (X. 22.) ÖH.   Tanácsnok megválasztása 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: A Képviselő-testület 2014. október 22-én, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott Képviselő-testületi alakuló üléséről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos, Belusz László, Borbély Ella, Bujdosó 
János, Fekete Zsolt, Józsáné dr. Kiss Irén, Keresztes Ferenc, Orbán Antal, Péli Szilveszter, Sápi Tibor, 
Sebők Márta képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 12 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
       
             
            
Egyéb meghívottak:   Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató 
    Szilágyi Ödön irodavezető 
    Dömötör Klára Edit irodavezető 
    Kocsis Györgyné óvodavezető 
    Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
    dr. Tóth Andrea irodavezető 
    Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 
    Bai Tímea csoportvezető 
    Zalay-Marsi Katalin HVB elnök 
    Fejesné Szarvas Ágnes HVB tag 
    Mikli Márta HVB tag 
    dr. Török Tamás 
    Kollár László 
    Sápi Zsomborné 
    Szőrös Zoltán 
         
Jegyzőkönyvvezető:  Terenyi Helga 
 
 
 
1. Napirendi pont 
Alakuló ülés ünnepélyes megnyitása 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai alakuló ülésünkön. Először is 
gratulálok a megválasztott képviselőknek, és kérem hallgassuk meg közösen a Himnuszt. 
 
Himnusz 
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen mind a 12 képviselő jelen van. 
A meghívóban 13 napirendi pont szerepel, van-e valakinek még esetleg más napirendi pont 
tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki így elfogadja a napirendi pontokat, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
 
 
 Napirend 

 
Előterjesztő 

1) Alakuló ülés ünnepélyes megnyitása Basky András 
polgármester 

2) Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága elnökének tájékoztatója a 2014. 
október 12-i választás eredményéről 

Zalay-Marsi Katalin 
HVB elnök 
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3) Képviselő-testület eskütétele, esküokmány aláírása Basky András 
polgármester 

4) Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása Basky András 
polgármester 

5) Polgármesteri program ismertetése Basky András 
polgármester 

6) 
 
 
 
7) 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014.  (….) 
önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) 
önkormányzati rendelete a települési képviselők és Lajosmizse Város 
Önkormányzata bizottságai nem képviselő-testületi tagjainak tiszteletdíjáról és 
természetbeni juttatásáról szóló 28/2006. (X.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

Szünet a rendeletek kihirdetésének idejére 
 
 

Basky András 
polgármester 

 
 

Basky András 
polgármester 

8) Szavazatszámláló Bizottság létrehozása alpolgármester(ek) választásának 
lebonyolítására  

Basky András 
polgármester 

9) Alpolgármester(ek) választása, eskütétele, esküokmány aláírása Basky András 
polgármester 

10) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása Basky András 
polgármester 

11) Alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása Basky András 
polgármester 

12) A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása Basky András 
polgármester 

13) Tájékoztató a Képviselő-testület részére az összeférhetetlenségi szabályokról, 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről és a méltatlansági szabályokról (szóban) 

dr. Balogh László 
jegyző 

 
 
 
2. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága elnökének tájékoztatója a 2014. október 12-i 
választás eredményéről  
 
Basky András polgármester: Átadom a szót a HVB elnökének, Zalay-Marsi Katalinnak. 
 
Zalay-Marsi Katalin HVB elnök: Köszönöm szépen.  
A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választását.  
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 309. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás 
napja előtti hetvenötödik napon, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választásának napjára tűzi ki. E kitűzés határidőben megtörtént, a Nemzeti Választási Bizottság a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2014. október 12. napjára tűzte ki az 1128/2014. 
NVB.  határozattal.  
 
Lajosmizsén nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt 2014. szeptember 26. napjáig lehetett kérni a 
lakcím szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől, melyről a helyi választási iroda vezetője 
határozattal döntött.  Ezen időpontig Lajosmizsén 240 fő roma, 2 fő német és 2 fő örmény 
nemzetiségű került a települési nemzetiségi névjegyzéken felvételre.  
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Lajosmizsén a választópolgárok nyolc képviselőt választottak meg közvetlenül, egyéni 
választókerületben, három képviselő pedig egy összetett számítás eredményeként jutott mandátumhoz 
(un. kompenzációs lista). A kompenzációs lista állítására az a jelölőszervezet volt jogosult, amely az 
egyéni választókerületek több mint felében jelöltet tudott állítani. A kompenzációs listák az egyéni 
választókerületekben összesített töredékszavazatok arányában kaptak mandátumot. 
Töredékszavazatnak minősült az egyéni választókerületekben a mandátumot nem szerző jelöltekre 
leadott érvényes szavazat, a mandátumot szerzett jelöltnek nem keletkezett töredékszavazata. 
A fentiekből az következik, hogy a kompenzációs listára a választópolgárok közvetlenül nem 
szavaztak! Szavazni csak polgármesterre, egyéni választókerületi képviselő – jelöltre, valamint megyei 
közgyűlés tagjaira lehetett.  
A roma települési nemzetiségi önkormányzat tagjaira csak azok a választópolgárok szavazhattak, akik 
a nemzetiségi választói jegyzékbe történő felvételüket kérték 2014. szeptember 26. napjáig. E határidő 
jogvesztő volt.  
 
A jelöltállítás bejelentésének határideje: 2014. szeptember 08-a volt, amely időpontig településünkön 
5 polgármester jelöltet és 26 egyéni választókerületi képviselő-jelöltet (a 8 egyéni választókerületben 
összesen) vett nyilvántartásba a HVB. A kompenzációs lista bejelentésének határideje 2014. 
szeptember 9-e volt. Ezen időpontig Lajosmizsén 2 szervezet állított települési kompenzációs listát, 
melyek a következők voltak: 

 
 
 

 
 
A roma nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltek bejelentésének határideje szintén 2014. 
szeptember 8-a volt. A határidő lejártáig 5 roma nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltet 
állítottak.  
 
 
 
A jelöltállítás időszakában a HVB-hez kifogás nem érkezett be. 
 
A választás lebonyolítását, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítását a HVB és a 
mellette működő Helyi Választási Iroda valamint a szavazatszámláló bizottságok végezték. 
 
 

A POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS EREDMÉNYE 
A választókerületben a választás eredményes. 

 Szavazás 

 

A névjegyzékben 
lévő 

választópolgárok 
száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

Urnában lévő, 
bélyegzőlenyomat 

nélküli 
szavazólapok 

száma 

Urnában lévő, 
lebélyegzett 

szavazólapok 
száma 

A B C D 
 9 415   3 310   0   3 310  

  
  
 

 

Fidesz - KDNP 
Lajosmizsei Gazdakör 

Érvénytelen, lebélyegzett 
szavazólapok száma 

Érvényes szavazólapok 
száma 

F G 
 63   3 247  
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Érvényes szavazatok száma 

 

Sorszám A jelölt neve Jelölő 
szervezet(ek) 

Kapott 
érvényes 
szavazat 

% Polgármester 

 1  Cseh Zoltán Független jelölt  159  4.9 %  

 2  Basky András FIDESZ-KDNP  1 600  49.28 % 
 

 3  Sebők Márta GAZDAKÖR-
LMIZSE  1 377  42.41 %  

 4  Rapi Zoltán Péter Független jelölt  52  1.6 %  
 5  Engelmann József Független jelölt  59  1.82 %  

 

 

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 
EREDMÉNYEI 

LAJOSMIZSE 01. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás 
eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 
 

Szavazás 

A névjegyzékben 
lévő 

választópolgárok 
száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

Urnában lévő, 
bélyegzőlenyomat 

nélküli 
szavazólapok 

száma 

Urnában lévő, 
lebélyegzett 

szavazólapok 
száma 

A B C D 
 1 142   508   0   508  

  

 

 

 

Érvényes szavazatok száma 

Sorszám A jelölt neve Jelölő 
szervezet(ek) 

Kapott 
érvényes 
szavazat 

% Képviselő 

 1  Sápi Zsombor 
Antalné 

GAZDAKÖR-
LMIZSE  226  46.6 %  

Érvénytelen, lebélyegzett 
szavazólapok száma 

Érvényes szavazólapok 
száma 

F G 
 23   485  
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 2  Péli Szilveszter 
János FIDESZ-KDNP  259  53.4 % 

 

 

A választókerületben a választás eredményes.  
 
A megválasztott képviselő : Péli Szilveszter János 

 
 
 

LAJOSMIZSE 02. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás 
eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

 Szavazás 

A névjegyzékben 
lévő 

választópolgárok 
száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

Urnában lévő, 
bélyegzőlenyomat nélküli 

szavazólapok száma 

Urnában lévő, 
lebélyegzett 

szavazólapok száma 

A B C D 
 1 108   511   0   511  

  

 

 

 

 

Érvényes szavazatok száma 

 

Sorszám A jelölt neve Jelölő 
szervezet(ek) 

Kapott 
érvényes 
szavazat 

% Képviselő 

 1  Sávai László 
Gergely Független jelölt  92  18.7 %  

 2  Keresztes Ferenc 
István 

GAZDAKÖR-
LMIZSE  206  41.87 % 

 

 3  Kocsis Györgyné FIDESZ-KDNP  194  39.43 %  
 

A választókerületben a választás eredményes.  
  
A megválasztott képviselő: Keresztes Ferenc István 

Érvénytelen, lebélyegzett 
szavazólapok száma 

Érvényes szavazólapok 
száma 

F G 
 19   492  
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LAJOSMIZSE 03. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás 

eredménye 
Jegyzőkönyvi adatok 

Szavazás 

A névjegyzékben 
lévő 

választópolgárok 
száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

Urnában lévő, 
bélyegzőlenyomat 

nélküli szavazólapok 
száma 

Urnában lévő, 
lebélyegzett 

szavazólapok száma 

A B C D 
 1 141   435   0   435  

  

 

 

 

 

 

 

Érvényes szavazatok száma 

Sorszám A jelölt neve Jelölő 
szervezet(ek) 

Kapott 
érvényes 
szavazat 

% Képviselő 

 1  Józsáné Dr. Kiss 
Irén FIDESZ-KDNP  231  54.74 % 

 

 2  Kollár Imre GAZDAKÖR-
LMIZSE  191  45.26 %  

 

A választókerületben a választás eredményes.  
 
 
A megválasztott képviselő: Józsáné Dr. Kiss Irén 
 

 

 

 

 

Érvénytelen, lebélyegzett 
szavazólapok száma 

Érvényes szavazólapok 
száma 

F G 
 13   422  
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LAJOSMIZSE 04. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás 
eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

Szavazás 

A névjegyzékben 
lévő 

választópolgárok 
száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

Urnában lévő, 
bélyegzőlenyomat 

nélküli 
szavazólapok 

száma 

Urnában lévő, 
lebélyegzett 

szavazólapok 
száma 

A B C D 
 1 173   361   0   361  

  

 

 

 

Érvényes szavazatok száma 

Sorszám A jelölt neve Jelölő 
szervezet(ek) 

Kapott 
érvényes 
szavazat 

% Képviselő 

 1  Mezei Anett 
Krisztina FIDESZ-KDNP  163  47.52 %  

 2  Orbán Antal GAZDAKÖR-
LMIZSE  180  52.48 % 

 

 

A választókerületben a választás eredményes.  
 
 
A megválasztott képviselő: Orbán Antal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvénytelen, lebélyegzett 
szavazólapok száma 

Érvényes szavazólapok 
száma 

F G 
 18   343  
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LAJOSMIZSE 05. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás 
eredménye 

 
Jegyzőkönyvi adatok 

Szavazás 

A névjegyzékben 
lévő 

választópolgárok 
száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

Urnában lévő, 
bélyegzőlenyomat 

nélküli 
szavazólapok 

száma 

Urnában lévő, 
lebélyegzett 

szavazólapok 
száma 

A B C D 
 1 177   383   0   383  

  

 

 

 

Érvényes szavazatok száma 

Sorszám A jelölt neve Jelölő 
szervezet(ek) 

Kapott 
érvényes 
szavazat 

% Képviselő 

 1  Petrik János Független jelölt  11  3.01 %  
 2  Szőrös Zoltán GAZDAKÖR-

LMIZSE  86  23.56 %  
 3  Apró Ferenc Független jelölt  55  15.07 %  
 4  Murinai Vilmos Független jelölt  9  2.47 %  
 5  Kolompár László Független jelölt  37  10.14 %  
 6  Lakatos Sándor Független jelölt  47  12.88 %  

 7  Borbély Ella FIDESZ-KDNP  108  29.59 % 
 

 8  Szarka Zoltán Független jelölt  12  3.29 %  
 

A választókerületben a választás eredményes.  
A megválasztott képviselő: Borbély Ella 
 

 

 

 

 

Érvénytelen, lebélyegzett 
szavazólapok száma 

Érvényes szavazólapok 
száma 

F G 
 18   365  
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LAJOSMIZSE 06. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás 
eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

Szavazás 

A névjegyzékben 
lévő 

választópolgárok 
száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

Urnában lévő, 
bélyegzőlenyomat 

nélküli 
szavazólapok 

száma 

Urnában lévő, 
lebélyegzett 

szavazólapok 
száma 

A B C D 
 1 157   403   0   403  

  

 

 

 

 

Érvényes szavazatok száma 

Sorszám A jelölt neve Jelölő 
szervezet(ek) 

Kapott 
érvényes 
szavazat 

% Képviselő 

 1  Dr. Adonyi Lajos FIDESZ-KDNP  210  54.97 % 
 

 2  Bujdosó János GAZDAKÖR-
LMIZSE  156  40.84 %  

 3  Mészáros Csaba Független jelölt  16  4.19 %  
 

 

 

A választókerületben a választás eredményes.  
  
A megválasztott képviselő: dr. Adonyi Lajos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Érvénytelen, lebélyegzett 
szavazólapok száma 

Érvényes szavazólapok 
száma 

F G 
 21   382  
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LAJOSMIZSE 07. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás 
eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 
Szavazás 

A névjegyzékben 
lévő 

választópolgárok 
száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

Urnában lévő, 
bélyegzőlenyomat 

nélküli 
szavazólapok 

száma 

Urnában lévő, 
lebélyegzett 

szavazólapok 
száma 

A B C D 
 1 264   350   0   350  

  

 

 

 

Érvényes szavazatok száma 

 

Sorszám A jelölt neve Jelölő 
szervezet(ek) 

Kapott 
érvényes 
szavazat 

% Képviselő 

 1  Sápi Tibor András GAZDAKÖR-
LMIZSE  190  57.06 % 

 

 2  Belusz László FIDESZ-KDNP  143  42.94 %  
 

 

A választókerületben a választás eredményes.  
 A megválasztott képviselő: Sápi Tibor András 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvénytelen, lebélyegzett 
szavazólapok száma 

Érvényes szavazólapok 
száma 

F G 
 17   333  
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LAJOSMIZSE 08. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás 
eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 
Szavazás 

A névjegyzékben 
lévő 

választópolgárok 
száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

Urnában lévő, 
bélyegzőlenyomat 

nélküli 
szavazólapok 

száma 

Urnában lévő, 
lebélyegzett 

szavazólapok 
száma 

A B C D 
 1 253   359   0   359  

  

 

 

 

Érvényes szavazatok 
száma 

Sorszám A jelölt neve Jelölő 
szervezet(ek) 

Kapott 
érvényes 
szavazat 

% Képviselő 

 1  Rapi Zoltán Péter Független jelölt  13  3.72 %  
 2  Engelmann József Független jelölt  17  4.87 %  
 3  Kollár László FIDESZ-KDNP  136  38.97 %  

 4  Fekete Zsolt József GAZDAKÖR-
LMIZSE  183  52.44 % 

 

 

 

A választókerületben a választás eredményes.  
 A megválasztott képviselő: Fekete Zsolt József 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvénytelen, lebélyegzett 
szavazólapok száma 

Érvényes szavazólapok 
száma 

F G 
 10   349  
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Tájékoztató LAJOSMIZSE kompenzációs listás választás eredményéről 
 

Töredékszavazatok megoszlása 
 

Jegyzőkönyvi adatok 
Az egyéni választókerületekben keletkezett érvényes töredékszavazatok 
száma: 1 295 

A mandátumszerzésre jogosító 5%-os szavazathatár: 65 
A mandátumszerzésre jogosító 10%-os szavazathatár: 130 
A mandátumszerzésre jogosító 15%-os szavazathatár: 195 

Töredékszavazatok megoszlása és a mandátumok kiosztása 

 

 
Kompenzációs lista 

neve 
Töredékszavazatok 

száma 

Megszerzett 
mandátumok 

száma 

Be nem töltött 
mandátumok 

száma 
 2  GAZDAKÖR-LMIZSE  659   2   0  
 1  FIDESZ-KDNP  636   1   0 

 
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :3 

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Jelölt sorszáma a listán 
Belusz László FIDESZ-KDNP  4  
Bujdosó János GAZDAKÖR-LMIZSE  4  
Sebők Márta GAZDAKÖR-LMIZSE  1  
 

Tájékoztató a ROMA nemzetiségi önkormányzat választás 
eredményéről 

 

 Szavazás 

A névjegyzékben 
lévő 

választópolgárok 
száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

Urnában lévő, 
bélyegzőlenyomat 

nélküli szavazólapok 
száma 

Urnában lévő, lebélyegzett 
szavazólapok száma 

A B C D 
 240   155   0   155  

  

Érvénytelen, lebélyegzett 
szavazólapok száma 

Érvényes szavazólapok 
száma 

F G 
 3   152  
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Érvényes szavazatok száma 

 

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes 
szavazat Képviselő 

 1  Lakatos Sándor MCF  78  
 

 2  Lakatos Judit Zsófia MCF  62   

 3  Kolompár László LUNGO DROM  75  
 

 4  Baranyi-Rostás Rodrigó LUNGO DROM  80  
 

 5  Csorba János LUNGO DROM  68   

 

A választókerületben a választás eredményes. 

 
A táblázat adataiból is látszik, hogy a megválasztott képviselők a következő személyek lettek: 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
Lakatos Sándor 
Kolompár László 
A megyei közgyűlés tagjaira leadott szavazatok összesítése a Helyi Választási Bizottságnak nem 
feladata, így ennek eredményét nem ismertetem. Az interneten a www.valasztas.hu oldalon minden 
választási eredmény megtekinthető. 
 
Az egyéni választókerületi képviselő és a polgármester választás eredménye ellen, valamint a roma 
települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredménye ellen a jogorvoslati idő lejártáig 
(2014. 10. 15. 16.00 óra) a HVB-hez jogorvoslat nem érkezett be. A kompenzációs lista eredménye 
ellen jogorvoslatot 2014. 10. 18. 16.00 óráig lehetett benyújtani, jogorvoslat nem érkezett. 
 
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok a megválasztott polgármesternek és képviselőknek! 
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen elnök asszonynak a beszámolót. 
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3. Napirendi pont 
Képviselő-testület eskütétele, esküokmány aláírása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Most a Képviselő-testület eskütétele, majd az esküokmány aláírása 
következik. Megkérem HVB elnök asszonyt, olvassa elő az esküszöveget. 
 
Zalay-Marsi Katalin HVB elnök: Kérem Önöket, mondják utánam a következő esküszöveget: „Én, 
(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői 
tisztségemből eredő feladataimat Lajosmizse település fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. 
 
 
 
4./ Napirendi pont 
Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása 
 
Basky András polgármester: Most a polgármester eskütétele következik, szintén megkérem HVB 
elnök asszonyt az esküszöveg előolvasására. 
 
Zalay-Marsi Katalin HVB elnök: Kérem Önt, mondja utánam a következő esküszöveget: „Én, 
(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri 
tisztségemből eredő feladataimat Lajosmizse település fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. 
 
 
 
5./ Napirendi pont 
Polgármesteri program ismertetése 
 
Basky András polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők! 
A Helyi választási bizottság elnökének tájékoztatása alapján hallhattuk, hogy eredményes volt a 
2014. október 12-i helyi önkormányzati választás. Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, 
akik vállalták a megmérettetést, és gratulálok valamennyi képviselőtársamnak elnyert 
mandátumához.  
 
Köszönet kívánok mondani: 

 a Helyi Választási Bizottság, és a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, a Hivatal 
munkatársainak, mindenkinek, aki részt vett az előkészítési munkálatokban, és akik 
munkájukkal segítették, hogy a helyi önkormányzati választások zökkenőmentesen kerüljenek 
lebonyolításra. 

 
 a választópolgároknak, akik éltek szavazati jogukkal, szavazatukkal befolyásolták a 

végeredményt, ezáltal részt vettek a helyi közügyek irányításában. 
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 az előző ciklusok képviselőinek, hiszen eddig az Ő munkájuk, véleményük is alakította a 
településünk arculatát, és ezért joggal lehetnek büszkék az elért eredményekre. 

 
 és mindazoknak, akik biztattak abban, hogy újra vállaljam a polgármester-jelöltséget, akik 

szavazataikkal is megerősítettek, hogy újabb 5 évig folytathassam a 8 évvel ezelőtt 
megkezdett munkát. 

 
Újra választásom számomra nagy megtiszteltetés, amellyel feladatot, felelősséget, sok-sok munkát 
kaptam, de mindezt természetesen örömmel vállalom. 
 
A polgármesteri pozícióval kapcsolatos feladatokat szülővárosom iránti szolgálatnak tekintem! 
 
Polgármesteri programomat, legfontosabb feladatainkat, Lajosmizse fejlődése érdekében az 
alábbiakban terjesztem Önök elé: 
 
Legfőbb célkitűzések a következők: 
 

- Kiemelt feladat a város működőképességének, pénzügyi egyensúlyának megtartása, 
 
- az SZMSZ-ben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok színvonalának 

megőrzése, emelése;  
 

- kiemelt figyelmet fordítunk az oktatási és közművelődési intézmények, az egészségügyi és 
szociális ágazat, a gazdasági szervezet, a közös önkormányzati hivatal hatékony és 
eredményes működésére. 

 
- Lajosmizse fejlődését alapvetően meghatározza a hazai és Európai Uniós keretekből lehívható 

pályázati források kihasználása. Ezért különösen fontos a már nyertes pályázataink sikeres 
befejezése, kiemelt figyelemmel a csatornázásra, az ivóvíz minőség javító programra, illetve 
az el nem adósodott településeknek a kormány által biztosított források / várhatóan 800 millió 
forint / hatékony felhasználására. 
 

- A 2014-20-as új Európai Uniós ciklus adta lehetőségek hatékony kihasználása mind az 
önkormányzati, mind a gazdasági szférában. A választási programomban leírt fejlesztési 
elképzeléseket is csak erre alapozva tudjuk megvalósítani. 
 

- Az önkormányzatnak minden eszközzel segítenie kell a helyi vállalkozásokat, a 
mezőgazdaságból élőket az új gazdaságfejlesztési pályázati lehetőségek megismertetésével, 
hogy azokat hatékonyan tudják kihasználni versenyképességük és ez által Lajosmizse 
versenyképességének a megőrzése érdekében. 
 

- Újra kell gondolni a településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainkat, különös tekintettel a 
piac és a vásár fejlesztési lehetőségeire, a parkfenntartásra, a közmunkaprogramra, a 
külterületi utak karbantartására, a közétkeztetésre. 

- Fontos a munkanélküliség csökkentése érdekében munkahelyteremtő beruházások 
támogatása, új vállalkozások idevonzása. Ipari park, inkubátorház létesítése pályázati forrás 
esetén. 

- Az önkormányzat Gazdasági Programjának 6 hónapon belüli felülvizsgálata. 
 
Figyelmet kell fordítani: 
 

- a környezettudatos magatartás kialakítására, alkalmazására, 
- a közbiztonság javítását szolgáló intézkedések meghozatalára,   
- az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak ápolására, bővítésére, 
- meghatározó szerepük van a térségben a helyi turisztikai és vendéglátó egységeknek, ezért az 

ebből adódó lehetőségekre az eddigieknél is nagyobb figyelmet kell fordítani,  
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- erősíteni kell meglévő kapcsolatainkat a környező településekkel, az egyházakkal, a helyi 
gazdaság szereplőivel, a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a civil-, társadalmi- és 
sportszervezetekkel, 

- széleskörűen kell tájékoztatni a lakosságot az elképzeléseinkről, terveinkről, eredményeinkről.  
 
Mindezek megvalósításában számítok a megválasztott képviselőtársaim hatékony támogatására! 
 
 
A polgármesteri programot a Képviselő-testületnek határozattal kell elfogadnia, így szavazásra teszem 
fel a kérdést. Én személyes érintettséget jelentek be, és nem kívánok részt venni a szavazásban. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata a polgármesteri programmal kapcsolatosan? Amennyiben 
nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Basky András 
polgármester nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
114/2014. (X. 22.) ÖH. 
Polgármesteri program ismertetése 

 
H a t á r o z a t  

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Basky András polgármester 
programismertetését elfogadja.  
 
Határidő: 2014. okt. 22. 
Felelős:   Képviselő-testület 

 
 
 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014.  (….) önkormányzati 
rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011. (IV. 
14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A Képviselő-testület SZMSZ-ét az alakuló ülésen felül kell vizsgálni. 
A kiosztós anyagot kérem, hogy nézzük. Az első részben csak azok a változások vannak, melyek az 
Mötv miatt indokoltak. Az előterjesztés második részében vannak azok a változások, melyeket mi 
szeretnénk módosítani. Eddig egy alpolgármesterünk volt, ezután kettő lenne. Bizottságunk eddig 
négy volt, most három lesz: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Önkormányzati Bizottság, Mezőgazdasági 
Bizottság. Eddig is volt tanácsnok az SZMSZ-ben, de most plusz feladatok is kerülnek a hatáskörébe. 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 fővel, az Önkormányzati Bizottság 7 fővel, a Mezőgazdasági 
Bizottság 5 fővel működne, amennyiben elfogadjuk a rendeletmódosítást. Kérdezem, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja 
a rendeletmódosítást, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 33. § -ában, 41. § (4) 
bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdéseiben, 52. § (1) bekezdés n) pontjában, 53. § (1) 
bekezdésében, 57. § (1)–(2) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 120. § (1) 
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. § -a az alábbi (6) 
bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) Az Mötv.-ben meghatározott kötelezettségeket megszegő képviselővel szemben az Mötv-ben 
meghatározott szankció alkalmazható, melyhez a Képviselő-testület minősített többségű döntése 
szükséges. „ 
 

2. § 
 
 
(1) A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A polgármester és az általa általános helyettesként kijelölt alpolgármester együttes 
akadályoztatása esetén a Képviselő-testületet a másik alpolgármester hívja össze.” 
 
 

3.§ 
 
(1) A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester és az általa általános helyettesként kijelölt 
alpolgármester akadályoztatása esetén a másik alpolgármester nyitja meg, vezeti és rekeszti be. A 
helyettesítő jogai és kötelezettségei az ülésvezetés körében azonosak a polgármesterével.” 
 

4.§ 
 

(1) A Rendelet 23. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) A titkos szavazást az Önkormányzati Bizottság bonyolítja le. A szavazás borítékba helyezett 
szavazólapok, szavazófülke és urna igénybevételével történik. A titkos szavazásnál az Önkormányzati 
Bizottság szavazatszámláló bizottságként jár el. A titkos szavazás idejére a polgármester szünetet 
rendel el. A titkos szavazás eredményéről külön jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: 

a) a szavazás idejét, 
b) a szavazás helyét, 
c) a jelenlevő települési képviselők számát, 
d) az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, 
e) az egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok számát, 
f)     az Önkormányzati Bizottság jelenlevő tagjainak nevét és aláírását. 
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5.§ 

 
(1) A Rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 
 „(2) Az ülésekről az Mötv-ben szabályozott tartalmú írásos jegyzőkönyv készül.”  
 

6.§ 
 

(1)  A Rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
 
„(2) Az alpolgármesterek a feladataikat társadalmi megbízatásban látják el.” 
  
 

7.§ 
 
 

(1) A Rendelet 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az állandó bizottságok megnevezése és létszáma: 
 
a) Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: 5 fő 
b) Önkormányzati Bizottság: 7 fő 
c) Mezőgazdasági Bizottság: 5 fő” 

 
8. §  

 
(1) A Rendelet 34. § -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) A jegyzői feladatokat az Mötv-ben foglalt esetben a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzői Irodavezetője látja el.  
 

9.§ 
 
(1) A Rendelet 35. § (1)-(2)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A képviselő-testület tanácsnokot választ, aki segíti az Önkormányzatot: 
 a) a gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatinak ellátásában, különösen a 2014-2020. közötti uniós 
költségvetési időszakban megvalósuló önkormányzati fejlesztésekkel, 
b) a testvérvárosi kapcsolatokkal  
összefüggő feladatok eredményesebb megvalósításában. 
 
(2) A tanácsnok feladatkörében:  
a.) a polgármester megbízatása alapján képviselheti az önkormányzatot, részt vesz az (1) 
bekezdésben foglalt szakterületeken megvalósuló tárgyalásokon; 
b.) a jegyzőtől, aljegyzőtől, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal iroda- és 
csoportvezetőitől, és köztisztviselőitől a feladatkörükbe tartozó ügyekben felvilágosítást és 
közreműködést kérhet; 
c.) javaslatokat tehet önkormányzati fejlesztésekre, pályázatok benyújtására, az érintett témákban 
előterjesztéseket tehet; 
d.) véleményezi a feladatkörébe tartozó előterjesztéseket;  
e.) koordinálja a testvérvárosi kapcsolatok programjait, rendezvényeit; 
f.) figyelemmel kíséri a feladatkörével összefüggő testületi döntések végrehajtását.” 
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10. § 
 
(1) A Rendelet 1. § (5) bekezdésében a „és a jegyző” szövegrész helyébe „a jegyző, és a társulás” 

szöveg lép. 
 
(2) A Rendelet 4. § (5) bekezdésében a „a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes 
kérdéseiről szóló törvény” szövegrész helyébe „az Mötv.-ben foglaltak” szöveg lép. 
 
(3) A Rendelet 8. § (2) bekezdésében „az alpolgármester” szövegrész helyébe „a polgármester által 
általános helyettesként kijelölt alpolgármester” szöveg lép. 

 
(4) A Rendelet 9. § (2) bekezdésében a „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára” 
szövegrész helyébe a „Városháza díszterme” szöveg lép. 

 
(5) A Rendelet 23. § (8) bekezdésében a „Ügyrendi és Sport” szövegrész helyébe a „Önkormányzati” 
szöveg lép. 

 
(6) A Rendelet 23. § (13) bekezdésében a „Ügyrendi és Sport” szövegrész helyébe a 
„Önkormányzati” szöveg lép. 
 
(7) A Rendelet 29. § (1) bekezdésében az „egy” szövegrész helyébe „kettő” szöveg lép. 

 
(8) A Rendelet 29. § (3) bekezdésében az „alpolgármester” szövegrész helyébe „általa általános 
helyettesként kijelölt alpolgármester” szöveg lép. 

 
(9) A Rendelet 29. § (4) bekezdésében az „alpolgármester” szövegrész helyébe „általa általános 
helyettesként kijelölt alpolgármester” szöveg lép. 
 
(10) A Rendelet 29. § (5) bekezdésében „az alpolgármester” szövegrész helyébe „a polgármester által, 
általános helyettesként kijelölt alpolgármester” szöveg lép. 

 
(11) A Rendelet 29. § (6) bekezdésében „az alpolgármester” szövegrész helyébe „a polgármester által, 
általános helyettesként kijelölt alpolgármester” szöveg lép. 
 
(12) A Rendelet 30. § (1) bekezdésében az „négy” szövegrész helyébe „három” szöveg lép.  
 
 
 
 

 
 

11. § 
 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

12. § 
 
(1) Hatályát veszti a Rendelet: 

 
1. 7. § (7) bekezdése, 
2. 35. § (4) bekezdése, 
3. 39. § (1) bekezdés c) pontja,  
4. 39. § (2) bekezdése 
5. 1. melléklet 2. 1. h) pontjában „illetményére” szövegrész 
6. 1. függeléke 
7. 1. függelék 1. melléklete 
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8. 1. függelék 2. melléklete 
9. 1. függelék 3. melléklete 
10. 1. függelék 4. melléklete 
 

 
13. § 

 
 
 

(1) Ez a rendelet a 2014. 10. 22. 14.35 órakor lép hatályba. 
(2) A rendelet 2014. október 23. napján hatályát veszti. 

 
 
 
Basky András         dr. Balogh László 
polgármester          jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. 10. 22. 14.35 óra. 
 

 
                                                                  dr. Balogh László  

                                                                   jegyző 
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1. melléklet a 16/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelethez 
     

„1. melléklet a 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelethez 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK 
RÉSZLETES FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI 

 
 

1. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
 
1. Véleményezi, javaslatot tesz: 

a) az államháztartásról szóló törvény alapján kötelező tájékoztatót, felújítási célú 
előirányzatainak felhasználását, 

b) az éves pénzmaradvány felhasználására és felosztására vonatkozó javaslatot. 
c) előzetesen a hitel felvételének indokait és gazdasági megalapozottságát. 
d) a közlekedési feladatokkal és közlekedési koncepciókkal, az építéssel összefüggő tervekkel, 

a közmű- az úthálózat fejlesztéssel kapcsolatos tervekkel, koncepciókkal, a zöldterület 
kialakításával, ezzel kapcsolatos tervekkel és koncepciókkal összefüggő előterjesztéseket; 
építési telkek ármegállapítására vonatkozó javaslatokat 

e) a felhalmozási célú javaslatokat; 
f) városi önkormányzat által alapított gazdasági társaságok kommunális és környezetvédelmi 

tevékenységét; 
g) önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználását; 
h) gazdasági programra, helyi adókra tett javaslatokat; 
i) értékteremtő közmunkaprogram kialakításával kapcsolatos előterjesztéseket; 
j) közösségi célú alapítványi forrás átvételét, átadását; 
k) az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és a versenyeztetés rendjéről szóló helyi 

rendeleteket, s szükség szerint javaslatot tesz azok módosítására; 
l) önkormányzati lakásgazdálkodásra és hasznosításra vonatkozó helyi rendeleteket és 

javaslatot tesz azok szükség szerinti módosítására; 
m) véleményezi a környezetvédelmi tárgyú előterjesztéseket; 
n) a Képviselő-testület hatáskörében kiírt pályázatokra érkezett ajánlatokat; 
o) üresen álló, vagy megüresedett bérlakás nem lakás céljára történő hasznosítására vonatkozó 

javaslatokat; 
p) a településrendezési eszközöket (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési 

szabályzat, stb.); 
q) gazdasági kamarákkal, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel való együttműködést; 
r) intézmény alapítását, átszervezését, megszüntetését; 
s) közterület elnevezését, emlékmű állítását, műemlék felújítását, továbbá tájékoztató- és 

utcanév táblák elhelyezésével kapcsolatos előterjesztéseket; 
t) városi vagyon működtetésével, hasznosításával, értékesítésével összefüggő javaslatot; 
u) javaslatot tehet a Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntető címre, Lajosmizse Város 

Településfejlesztéséért Díj, valamint a Lajosmizse Város Közszolgálatáért Díj odaítélésére 
és véleményezi a beérkezett javaslatokat; 

v) fogadja a Környezetvédelmi Díj elnyerésére benyújtott pályázatokat, és javaslatot tesz a 
Képviselő-testület felé a Díj odaítélésére; 

w) a feladatkörébe tartozó fentiekben fel nem sorolt önkormányzati rendelet alkotására 
vonatkozó, vagy határozat meghozatalára irányuló előterjesztéseket.  

 
2. Dönt: 
a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út- és 
járdaépítések esetén a határidőben érkezett pályázatokról. 
 
3.Pénzügyi ellenőrzést végezhet: 
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A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzatnál és intézményeinél, s ennek keretében 
különösen: 

a) a bizonylati rend és fegyelem érvényesítése, 
b) a pénzkezelési szabályzat megtartásának ellenőrzése, 
c) a vizsgálati megállapítások írásba foglalása, 
d) a gazdálkodással, a vagyonkezeléssel kapcsolatos megállapítások és észrevételek eljuttatása 

a Képviselő-testülethez; 
e) működése során szerzett tapasztalatok alapján állást foglal és kezdeményezi a színvonalas 

és jó munka elismerését vagy a szabálytalanság megszüntetését, szükség esetén a 
felelősségre vonást. 

 
 

2. Önkormányzati Bizottság 
 
1. A bizottság véleményezi, javaslatot tesz: 

a) Véleményezi a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályosulását, szükség szerint 
javaslatot tesz annak módosítására; 

b) A város egészségügyi, gyermekjóléti, szociális ellátásának továbbfejlesztésére  vonatkozó, 
illetve az ifjúság egészséges életmódra való nevelésével kapcsolatos előterjesztésekre; 

c) A Képviselő-testület döntéseinek megfelelően véleményezi az egészségügyi, gyermekjóléti, 
szociális ellátással kapcsolatos felmérések szükségességét; 

d) Véleményezi az intézményvezetői állásokra beadott pályázatokat, valamint egyes 
feladatoknak feladat-ellátási szerződés útján történő ellátására vonatkozó javaslatokat, 
szerződés-tervezeteket; 

e) Véleményezi az intézmény alapítására, átszervezésére, szervezeti, strukturális fejlesztésére, 
korszerűsítésére, megszüntetésére vonatkozó javaslatokat; 

f) Az oktatási-nevelési, közművelődési koncepciókat, előterjesztéseket, az ifjúsággal 
kapcsolatos beszámolókat, melyek alapján fejlesztési terv készítésére tesz javaslatot az 
önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos feladatainak megoldása érdekében; 

g) Az intézmények tevékenységéről szóló beszámolóját, működését; 
h) Javaslatot tesz a sportszervezetek, valamint a társadalmi szervezetek által benyújtott 

támogatási igények elbírálására; 
i) Az önkormányzat intézményeivel vagy azok valamely telephelyével nem azonos helyrajzi 

számon lévő szolgálati lakások nem lakás céljából történő bérlése esetén véleményezési jog 
illeti; 

j) A város, az ifjúság egészséges életmódra nevelésével, a tömegsporttal kapcsolatos 
előterjesztéseket; 

k) Javaslatot tehet a Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntető cím, továbbá Lajosmizse Város 
Sportjáért Díj, Lajosmizse Város Ifjúságának Neveléséért és Oktatásáért, a Lajosmizse 
Város Egészség- és Szociális Ügyéért, Lajosmizse Város Közművelődéséért díj és a 
Lajosmizse Városért Díj odaítélésére, valamint véleményezi a beérkezett javaslatokat; 

l) Véleményezi azokat az előterjesztéseket, melyek az egyházakkal, civil és sport 
szervezetekkel és a helyi kisebbséggel kapcsolatosak; 

m) véleményezi a település sportkoncepcióját a testnevelési- és sportfejlesztési célkitűzéseket 
és feladatokat, a korosztályos egymásra-épültség és utánpótlásra nevelés elveire is 
figyelemmel; 

n) külföldi önkormányzatokkal való kapcsolatfelvételt; 
o) javaslatot tesz a polgármester jutalmazására; 
p) A szociális alap- és szakellátás fejlesztésével kapcsolatos javaslatokat; 
q) Az önkormányzati vagyon hasznosítására irányuló indítványokat; 
r) A feladatkörébe tartozó fentiekben fel nem sorolt önkormányzati rendelet alkotására 

vonatkozó, vagy határozat meghozatalára irányuló előterjesztéseket  
 

 
2. A bizottság dönt: 

a) A polgármester tekintetében az egyéb munkáltatói jogok tárgykörébe tartozó kérdésekben. 
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b) Az önkormányzat intézményeivel vagy azok valamely telephelyével nem azonos helyrajzi 
számon lévő szolgálati lakások lakáscélú bérlése esetén a bérlő kijelöléséről és a bérleti 
szerződés meghosszabbításáról; 

c) Megállapítja az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatását. 
d) Dönt a – feladat- és hatáskörében megállapított – jogosulatlanul felvett szociális ellátás 

visszafizetéséről, indokolt esetben részletfizetést engedélyez vagy dönt annak 
elengedéséről. 

e) A Bursa Hungarica pályázatra beérkezett pályázatokról. 
f) A szociális bérlakások bérbeadásával kapcsolatos pályázatok kiírása és elbírálása, a bérleti 

szerződés külön rendeletben meghatározottaknak megfelelő meghosszabbítása 
 
3. A bizottság egyéb feladatai: 

a) Ellátja a Képviselő-testület titkos szavazásának lebonyolításával kapcsolatos teendőket. 
b) A bizottság a Mötv-ben, valamint az Ügyrendjében szabályozottak szerint nyilvántartja és 

ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokat, valamint elvégzi azok vizsgálatát. 
c) A Mötv-ben szabályozottak szerint átveszi a bizottság az összeférhetetlenség alapjául 

szolgáló jogviszonyról, írásban megerősített lemondást, kivizsgálja az önkormányzati 
képviselők összeférhetetlenségének, valamint méltatlanság megállapítására irányuló 
kezdeményezést, és ennek  alapján javaslatot tesz a Képviselő-testületnek. 

d) A sporttámogatással kapcsolatos pályázatok kiírása.  
e) Kapcsolatot tart: egyházakkal, civil és sportszervezetekkel, helyi kisebbséggel, a 

településen a testneveléssel, sporttal foglalkozó szervezetekkel, szabadidősportot folytató 
társadalmi csoportokkal; 

f) A közművelődési célú pályázatok kiírása és elbírálása 
g) kapcsolatot tart a településen tevékenykedő, az ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel. 

 
 

 
3. Mezőgazdasági Bizottság 

 
1. Véleményezi, javaslatot tesz: 

a) az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági ingatlan hasznosítására vonatkozó 
előterjesztéseket; 

b) a gazdasági kamarákkal, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel való együttműködést; 
c) a településrendezési eszközöket (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési 

szabályzat, stb.); 
d) az idegenforgalommal kapcsolatos javaslatokat, helyzetfelmérést; 
e) mezőgazdasági rendezvények, termelői térségi versenyek szervezését; 
f) feladatkörében a falugazdász tevékenységét; 
g) a gazdasági programra, a helyi adókra tett javaslatokat; 
h) a Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntető címre beérkezett javaslatokat, illetve javaslatot 

tehet arra; 
i) a feladatkörébe tartozó fentiekben fel nem sorolt önkormányzati rendelet alkotására 

vonatkozó, vagy határozat meghozatalára irányuló előterjesztéseket  
 
2. Egyéb feladatai: 

a) kapcsolatot tart a hegyközséggel; koordinálja az önkormányzat e területen jelentkező 
feladatait; 

b) kapcsolatot tart a helyi gazdálkodó szervezetekkel, illetve azok képviselőivel; 
c) képviseli a helyi állattartók, növénytermesztők, gazdasági társaságok, vállalkozók és 

kereskedők érdekeit a Képviselő-testület előtt; 
d) figyelemmel kíséri a helyi környezetvédelmi rendeletek megalkotását.” 
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7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati 
rendelete a települési képviselők és Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságai nem 
képviselő-testületi tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 28/2006. (X.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Ezt a rendeletünket is felülvizsgáltuk, és módosítani szeretnénk. A 
következő a javaslatom: a képviselők esetében az alapdíj nem változna, továbbra is 50.000.- Ft. A 
bizottsági elnököknek 130.000.- Ft, a bizottsági tagoknak 100.000.- Ft, a tanácsnok pedig 150.000.- Ft 
járna. A bizottságok külsős tagjainak pedig 30.000.- Ft tiszteletdíj lenne havonta. Van-e valakinek 
kérése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a 
rendeletmódosítást, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (X. 22.) önkormányzati 

rendelete a települési képviselők és Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságai nem 
képviselő-testületi tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 28/2006. (X.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 
 

3. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési képviselők és Lajosmizse 
Város Önkormányzata bizottságai nem képviselő-testületi tagjainak tiszteletdíjáról és 
természetbeni juttatásáról szóló 28/2006. (X.12.)  önkormányzati rendelet  (továbbiakban: 
Rendelet ) 1. §  helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
„(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának települési képviselőire, a 
tanácsnokra és Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságainak nem képviselő-testületi tagjaira.”  

 
4. § 
 

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának települési képviselőit, a tanácsnokot és Lajosmizse 
Város Önkormányzata bizottságainak nem képviselő-testületi tagjait tiszteletdíj illeti meg.”  

 
5. § 

 
(1)  A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(2) A tiszteletdíj összege havonta   
 

a.) települési képviselő esetében az alapdíj   50.000.- Ft 
  

b.) bizottság elnöke esetében 
 

(több tisztség és bizottsági tagság esetén is)   130.000.- Ft 
   

c.) tanácsnok esetében       
(több tisztség és bizottsági tagság esetén is)   150.000.- Ft 
 

d.) bizottság tagja esetében       
(több tisztség és bizottsági tagság esetén is)    100.000.- Ft 
 

e.) bizottság nem képviselő tagja esetében    30.000.- Ft 
(több tisztség és bizottsági tagság esetén is) 
 

6. § 
 

(1) A Rendelet 3. §  (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának települési képviselőit, a tanácsnokot és Lajosmizse 
Város Önkormányzata bizottságainak nem képviselő-testületi tagjait természetbeni juttatás illeti 
meg.” 
 

7. § 
 

(1) A Rendelet 3. §  (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának települési képviselői, a tanácsnok és Lajosmizse Város 
Önkormányzata bizottságainak nem képviselő-testületi tagjai e tevékenységük során illetve e 
tevékenységükkel összefüggésben – a polgármester előzetes engedélyével - jogosultak a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal helységeinek és ügyviteli szolgáltatásainak 
(sokszorosítás, gépírás, postai-, távközlési szolgáltatás) térítés nélküli igénybevételére.” 
 

8. § 
 

(1) A Rendelet 5. §  (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának települési képviselői, Lajosmizse Város 
Önkormányzata bizottságainak nem képviselő-testületi tagjai és a tanácsnok részére a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája a képviselő-testületi ülésekről készült jelenléti 
ívek alapján havonta számfejti a tiszteletdíjakat és a tárgyhónapot követő hó 3. napjáig a megjelölt 
számlára utalja.” 

 
7. § 

 
(1) Hatályát veszti a Rendelet: 

 
11. 4. §-a,  
12. 5. § (2) bekezdése. 

 
8. § 

 
 
(1) Ez a rendelet a 2014. 10. 22. 14.40 órakor lép hatályba. 
(2) A rendelet 2014. október 23. napján hatályát veszti. 

 
 
Basky András         dr. Balogh László 
polgármester                jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. 10. 22. 14.40 óra. 

                                                                                                               dr. Balogh László  
                                                                                                            jegyző 
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Basky András polgármester: A rendeletek kihirdetésének idejére szünetet rendelek el, de előtte 
Sebők Márta kér szót. 
 
Sebők Márta képviselő: Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni mindazoknak a kedves 
lajosmizsei választóknak a szavazatát, akik október 12-én támogattak bennünket. Az önkormányzati 
választások eredményét értékelve jól látható, hogy településünkön a gazdatársadalom jelentős erőt 
képvisel. A Gazdakör mindazon által, hogy egy jobb oldali értéket képviselő társadalmi, még inkább 
szakmai szervezet, sok szimpatizáns bizalmát is élvezi. A gazdák jelentős gazdasági erővel 
szerepelnek a településünkön, mint értékteremtők, mint önfenntartók, mint munkáltatók, és ezzel a 
választási eredménnyel méltó erőt fognak képviselni az önkormányzat irányításában is és a gazdák 
érdekképviseletében is. Ez az erő megjelent a szavazati arányokban is, hiszen a gazdakör 
polgármesterjelöltje 1377 szavazatot kapott, a Fidesz polgármester jelöltje 1600 szavazatot kapott. A 
különbség csupán elenyésző, 223 szavazat, ez viszont elég volt a győzelemhez. Ezúton is gratulálok 
Basky András polgármester úr újraválasztásához. További adatok a helyhatósági választásokról: a 
Gazdakör képviselőjelöltjeire leadott szavazatok száma 1418. A Fidesz képviselőjelöltjeire leadott 
szavazatok száma 1444. Tehát a Gazdakör képviselőjelöltjei csupán 26 szavazattal kaptak kevesebbet, 
mint a Fidesz képviselő jelöltjei. Ez a szavazati arány 6 gazdakörös képviselő jelöltet juttatott 
mandátumhoz a testületben, és a továbbiakban még 6 Fideszes képviselőt. Gratulálok minden 
képviselő társamnak a megválasztásukhoz. Tehát Lajosmizsén megvalósult a teljes demokrácia. Nem 
tud egyik fél sem pusztán csak politikai döntést hozni, kizárólag csak együttes támogatással tudunk 
dönteni, a város és a lakosság érdekében. Mindazok az érdekek, amelyek a közről szólnak, a közért 
szólnak mindkét aspektusból, egyenlő megítélés alá kerülnek majd, és közösen kell döntenünk róla, 
hiszen 6-6 szavazatunk van a testületben. Magam részéről és a Gazdakörös képviselők részéről 
biztosítom képviselő társaimat, hogy a köz érdekében, és annak érdekében, hogy településünk 
fejlődjön és szépüljön, ahogyan azt a programunkban is írtuk, természetesen együttműködőek és 
kompromisszum készek leszünk, amint ezt eddig is tettük. Köszönöm a lehetőséget.  
 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, 14.35 órakor szünetet rendelek el. 
 
 
 
SZÜNET 
 
 
 
Basky András polgármester: A rendeletek kihirdetésre kerültek, így 15.00 órakor folytatjuk 
ülésünket. 
 
 
 
7./ Napirendi pont 
Szavazatszámláló Bizottság létrehozása alpolgármester(ek) választásának lebonyolítására 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Most az alpolgármester választás következik, melyhez először egy 
szavazatszámláló bizottságot kell létrehoznunk. Elnöknek Belusz Lászlót javaslom, tagoknak pedig 
Sebők Mártát és Péli Szilvesztert. Kérdezem képviselő társaimat, vállalják-e? 
 
Belusz László képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, így 
a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez.  
 
Sebők Márta képviselő: Köszönöm, én is vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, 
így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez.  
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Péli Szilveszter képviselő: Köszönöm, én is vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek 
be, így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, kérem hozzuk meg a határozatokat a 
szavazatszámláló bizottság tagjairól. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Kérem aki elfogadja Belusz Lászlót a szavazatszámláló bizottság elnökének, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, 1 fő Belusz László nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
115/2014. (X. 22.) ÖH. 
Szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztása 
 
      H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Belusz László-t  a 
Szavazatszámláló Bizottság elnökévé választja meg.  
 
Határidő: 2014. október 22. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
Basky András polgármester: Sebők Márta szavazatszámláló tagságával kapcsolatosan van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fő Sebők Márta nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
116/2014. (X. 22.) ÖH. 
Szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztása 
 
 
      H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sebők Mártát a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjává választja meg.  
 
Határidő: 2014. október 22. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
Basky András polgármester: Péli Szilveszter szavazatszámláló tagságával kapcsolatosan van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fő Péli Szilveszter nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
117/2014. (X. 22.) ÖH. 
Szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztása 
 
 
      H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Péli Szilvesztert a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjává választja meg.  
 
Határidő: 2014. október 22. 
Felelős: Képviselő-testület 
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9. napirendi pont 
Alpolgármester(ek) választása, eskütétele, esküokmány aláírása 
 
 
Basky András polgármester: Az SZMSZ-ben meghatároztuk, hogy két alpolgármesterünk lesz, most 
az ő személyükre teszek javaslatot. Az egyik alpolgármesternek javaslom dr. Adonyi Lajost, a másik 
alpolgármesternek pedig Sápi Tibort. Kérdezem a két alpolgármester jelöltet, vállalják-e a tisztséget? 
 
dr. Adonyi Lajos képviselő:  Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, 
így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a  nyilvános üléshez. 
 
Sápi Tibor képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, így a 
szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, és kérem a bizottságot, hogy bonyolítsa le a titkos 
szavazást, melynek idejére szünetet rendelek el 15.08 órakor. 
 
 
SZÜNET 
 
 
Basky András polgármester: 15.15 órakor folytatjuk ülésünket, és megkérem Belusz Lászlót, 
ismertesse a szavazás eredményét.  
 
Belusz László képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Ismertetem a titkos szavazás eredményét. 
Lajosmizse Város Alpolgármestereinek megválasztása tárgyában megtartott szavazás eredménye a 
következő: 
A képviselő-testület tagja közül jelen van 12 fő. 
Az összes leadott szavazat 20 db. 
Az összes érvényes szavazat 20 db. 
Érvénytelen szavazatok száma 0 db. 
dr. Adonyi Lajosra leadott szavazatok száma 10 db. 
Sápi Tiborra leadott szavazatok száma 10 db. 
A fentiek alapján Lajosmizse Város alpolgármesterei dr. Adonyi Lajos és Sápi Tibor, 10-10 érvényes 
szavazattal. Sikeres munkát kívánunk.  
 
A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 Basky András polgármester: Köszönöm szépen, erről határozatot kell hoznunk. Van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a két 
alpolgármester jelöltet, dr. Adonyi Lajost és Sápi Tibort, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 
a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 2 fő dr. Adonyi Lajos 
és Sápi Tibor nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
118/2014. (X. 22.) ÖH. 
Alpolgármester választása 
 
      H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Szavazatszámláló Bizottság elnöke által előterjesztett beszámolót az alpolgármester 
választás titkos szavazásáról. A beszámoló alapján megválasztott alpolgármesterek 
Lajosmizse Városban dr. Adonyi Lajos és Sápi Tibor. 
 
Határidő: 2014. október 22. 
Felelős: Képviselő-testület 
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Basky András polgármester: Most az alpolgármesterek eskütétele, és esküokmány aláírása 
következik. Megkérem HVB elnök asszonyt, olvassa elő az esküszöveget. 
 
Zalay-Marsi Katalin HVB elnök: Kérem Önöket, mondják utánam a következő esküszöveget: „Én, 
(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri 
tisztségemből eredő feladataimat Lajosmizse település fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
 
 

10./ Napirendi pont 
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A polgármester illetményét jogszabály mondja meg, hogy mennyi 
lehet.  A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere illetményéhez 
viszonyítottan kerülhet megállapításra. 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere 
esetében ez az összeg a helyettes államtitkár illetményének a 70 %-a, összegszerűen 523.514.-Ft.  
Én személyes érintettséget jelentek be, nem kívánok részt venni a szavazásban, és hozzájárulok a 
nyilvános üléshez. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület  11 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Basky András nem szavazott- az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
119/2014. (X. 22.) ÖH. 
Polgármester illetményének megállapítása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Basky András polgármester 
illetményét 2014. október 12-től 523.514.- Ft-ban állapítja meg.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. október 22.  

 
 
Basky András polgármester: A költségtérítést is törvény írja elő, ez az illetmény 15 %-a. Jelen 
esetben ez az összeg 78.527.- Ft. Én megint személyes érintettséget jelentek be, nem kívánok részt 
venni a szavazásban, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület  11 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Basky András nem szavazott- az alábbi 
határozatot hozta: 
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120/2014. (X. 22.) ÖH. 
Polgármester költségtérítésének megállapítása 

 
 

Határozat 
 

 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Basky András polgármester 
költségtérítését 2014. október 12-től havi 78.527.-Ft-ban állapítja meg.  

 
 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
 
11./ Napirendi pont 
Alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása  

 
Basky András polgármester: Az alpolgármesterek tiszteletdíjáról is rendelkezik az Mötv. A 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 261.757.- Ft 70-90%-a, azaz 183.230.- Ft -
235.581.- Ft. közötti összeg lehet. Én javaslom a 200.000.- Ft-os tiszteletdíjat mindkét alpolgármester 
esetében. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
dr. Adonyi Lajos képviselő:  Személyes érintettséget jelentek be, így a szavazásban nem kívánok 
részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Rendben, köszönöm. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, 1 fő dr. Adonyi Lajos nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
121/2014. (X. 22.) ÖH. 
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
 
     H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 22-től havi bruttó 200.000.-Ft-ban állapítja 
meg.  
 
Határidő: 2014. október 22. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
 
Basky András polgármester: Most Sápi Tibor tiszteletdíját kérem, hogy szavazzuk meg. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
Sápi Tibor képviselő: Személyes érintettséget jelentek be, így a szavazásban nem kívánok részt 
venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Rendben, köszönöm. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, 1 fő Sápi Tibor nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
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122/2014. (X. 22.) ÖH. 
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
 
     H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sápi Tibor alpolgármester 
tiszteletdíját 2014. október 22-től havi bruttó 200.000.-Ft-ban állapítja meg.  
 
Határidő: 2014. október 22. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
Basky András polgármester: Az alpolgármestereket is megilleti a költségtérítés, ez a tiszteletdíjuk 
15 %-a, mely 30.000.- Ft havonta. Kérem, erről is hozzuk meg határozatunkat. Van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
dr. Adonyi Lajos képviselő:  Személyes érintettséget jelentek be, így a szavazásban nem kívánok 
részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Rendben, köszönöm. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, 1 fő dr. Adonyi Lajos nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
123/2014. (X. 22.) ÖH. 
Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Adonyi Lajos alpolgármester 
költségtérítését 2014. október 22-től havi 30.000-Ft-ban állapítja meg.  
 
 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
 
 
Basky András polgármester: Most Sápi Tibor költségtérítését kérem, hogy szavazzuk meg. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
Sápi Tibor képviselő: Személyes érintettséget jelentek be, így a szavazásban nem kívánok részt 
venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Rendben, köszönöm. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, 1 fő Sápi Tibor nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
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124/2014. (X. 22.) ÖH. 
Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sápi Tibor alpolgármester 
költségtérítését 2014. október 22-től havi 30.000-Ft-ban állapítja meg.  
 
 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
 
12./ Napirendi pont 
A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Előzetes egyeztetések alapján három bizottság felállítását javaslom, az 
első a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. A bizottság elnökének Sebők Mártát, tagoknak Keresztes 
Ferencet, Belusz Lászlót, külsős tagoknak pedig Sápi Zsombornét és dr. Török Tamást javaslom.  
Kérdezem Sebők Mártát, vállalja-e a tisztséget? 
 
Sebők Márta képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, így a 
szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fő Sebők Márta nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
125/2014. (X. 22.) ÖH. 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének 
Sebők Mártát választja meg. 
 
 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
 
 
Basky András polgármester: Keresztes Ferencet kérdezem, hogy vállalja-e a tisztséget? 
 
Keresztes Ferenc képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, 
így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fő Keresztes Ferenc nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
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126/2014. (X. 22.) ÖH. 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának 
Keresztes Ferencet választja meg. 
 
 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
Basky András polgármester: Belusz Lászlót kérdezem, hogy vállalja-e a tisztséget? 
 
Belusz László képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, így 
a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fő Belusz László nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
127/2014. (X. 22.) ÖH. 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának 
Belusz Lászlót választja meg. 
 
 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
Basky András polgármester: Sápi Zsombornét kérdezem, hogy vállalja-e a tisztséget? 
 
Sápi Zsomborné: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
128/2014. (X. 22.) ÖH. 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság külsős 
tagjának Sápi Zsombornét választja meg. 
 
 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 
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Basky András polgármester: dr. Török Tamást kérdezem, hogy vállalja-e a tisztséget? 
 
dr. Török Tamás: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
129/2014. (X. 22.) ÖH. 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság külsős 
tagjának dr. Török Tamást választja meg. 
 
 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
 
 
Basky András polgármester: Most az Önkormányzati Bizottság tagjainak megválasztása következik. 
Elnöknek javaslom Belusz Lászlót, tagoknak Borbély Ellát, Sebők Mártát, Bujdosó Jánost, Péli 
Szilveszter, külsős tagoknak pedig Mezei Anettet és Szőrös Zoltánt. Van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Kérdezem Belusz Lászlót vállalja-e a tisztséget? 
 
Belusz László képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, így 
a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fő Belusz László nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
130/2014. (X. 22.) ÖH. 
Önkormányzati Bizottság elnökének megválasztása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Bizottság elnökének 
Belusz Lászlót választja meg. 
 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
 
 
Basky András polgármester: Borbély Ellát kérdezem, vállalja-e a tisztséget? 
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Borbély Ella képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, így a 
szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fő Borbély Ella nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
131/2014. (X. 22.) ÖH. 
Önkormányzati Bizottság tagjának megválasztása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Bizottság tagjának 
Borbély Ellát választja meg. 
 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
 
 
Basky András polgármester: Sebők Mártát kérdezem, vállalja-e a tisztséget? 
 
Sebők Márta képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, így a 
szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fő Sebők Márta nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
132/2014. (X. 22.) ÖH. 
Önkormányzati Bizottság tagjának megválasztása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Bizottság tagjának 
Sebők Mártát választja meg. 
 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
 
 
Basky András polgármester: Bujdosó Jánost kérdezem, vállalja-e a tisztséget? 
 
Bujdosó János képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, így 
a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fő Bujdosó János nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
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133/2014. (X. 22.) ÖH. 
Önkormányzati Bizottság tagjának megválasztása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Bizottság tagjának 
Bujdosó Jánost választja meg. 
 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
 
 
 
 
Basky András polgármester: Péli Szilvesztert kérdezem, vállalja-e a tisztséget? 
 
Péli Szilveszter képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, 
így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fő Péli Szilveszter nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
134/2014. (X. 22.) ÖH. 
Önkormányzati Bizottság tagjának megválasztása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Bizottság tagjának Péli 
Szilvesztert választja meg. 
 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
 
 
Basky András polgármester: Mezei Anett jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésünkön, de 
nyilatkozott róla, hogy vállalja-e a tisztséget, és hozzájárul a nyilvános üléshez. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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135/2014. (X. 22.) ÖH. 
Önkormányzati Bizottság tagjának megválasztása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Bizottság külsős 
tagjának Mezei Anettet választja meg. 
 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
 
Basky András polgármester: Szőrös Zoltánt kérdezem, hogy vállalja-e a tisztséget? 
 
Szőrös Zoltán: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
136/2014. (X. 22.) ÖH. 
Önkormányzati Bizottság tagjának megválasztása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Bizottság külsős 
tagjának Szőrös Zoltánt választja meg. 
 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
 
 
Basky András polgármester: Most a Mezőgazdasági Bizottság tagjainak megválasztása következik. 
Elnöknek Keresztes Ferencet, tagoknak Orbán Antalt, Fekete Zsoltot, Péli Szilvesztert, külsős tagnak 
Kollár Lászlót javaslom. Kérdezem Keresztes Ferencet, vállalja-e a tisztséget? 
 
Keresztes Ferenc képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, 
így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fő Keresztes Ferenc nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
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137/2014. (X. 22.) ÖH. 
Mezőgazdasági Bizottság elnökének megválasztása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőgazdasági Bizottság elnökének 
Keresztes Ferencet választja meg. 
 
 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
 
 
Basky András polgármester: Orbán Antalt kérdezem, vállalja-e a tisztséget? 
 
Orbán Antal képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, így a 
szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fő Orbán Antal nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
138/2014. (X. 22.) ÖH. 
Mezőgazdasági Bizottság tagjának megválasztása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőgazdasági Bizottság tagjának Orbán 
Antalt választja meg. 
 
 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
 
 
Basky András polgármester: Fekete Zsoltot kérdezem, vállalja-e a tisztséget? 
 
Fekete Zsolt képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, így a 
szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fő Fekete Zsolt nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
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139/2014. (X. 22.) ÖH. 
Mezőgazdasági Bizottság tagjának megválasztása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőgazdasági Bizottság tagjának Fekete 
Zsoltot választja meg. 
 
 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
 
 
 
Basky András polgármester: Péli Szilvesztert kérdezem, vállalja-e a tisztséget? 
 
Péli Szilveszter képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, 
így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fő Péli Szilveszter nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
140/2014. (X. 22.) ÖH. 
Mezőgazdasági Bizottság tagjának megválasztása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőgazdasági Bizottság tagjának Péli 
Szilvesztert választja meg. 
 
 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
 
 
Basky András polgármester: Kollár Lászlót kérdezem, hogy vállalja-e a tisztséget? 
 
Kollár László: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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141/2014. (X. 22.) ÖH. 
Mezőgazdasági Bizottság tagjának megválasztása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőgazdasági Bizottság külsős tagjának 
Kollár Lászlót választja meg. 
 
 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
 
 
Basky András polgármester: Az SZMSZ szerint tanácsnokot is választunk, erre Józsáné dr. Kiss 
Irént javaslom. Kérdezem, vállalja-e a tisztséget? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek 
be, így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fő Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
142/2014. (X. 22.) ÖH. 
Tanácsnok megválasztása 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tanácsnoknak Józsáné dr. Kiss Irént 
választja meg. 
 
 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 22. 

 
 
Basky András polgármester: Most a külsős bizottsági tagok eskütétele, és esküokmány aláírása 
következik, megkérem HVB elnök asszonyt, olvassa elő a szöveget. 
 
Zalay-Marsi Katalin HVB elnök: Kérem Önöket, mondják utánam a következő esküszöveget: „Én, 
(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tagi 
tisztségemből eredő feladataimat Lajosmizse település fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Ezzel felálltak a Lajosmizsei Önkormányzat 
Bizottságai, megválasztásra kerültek az alpolgármesterek, és a tanácsnok. Én remélem, hogy ezután is, 
úgy ahogyan eddig, a bizottsági illetve testületi üléseken kialakulnak a konszenzusok. Sokan vagyunk 
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itt a régi testületből is, eddig is jól tudtunk együtt dolgozni, bízom benne, hogy ezután is így lesz. 
Fontos, hogy a következőkben is megfontoltan hozzuk meg döntéseinket. Most átadom a szót jegyző 
úrnak. 
 
 
13./ Napirendi pont 
Tájékoztató a Képviselő-testület részére az összeférhetetlenségi szabályokról, vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségről és a méltatlansági szabályokról (szóban) 
 
dr. Balogh László jegyző: Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt polgármester úr! Engedjék meg, hogy 
néhány jogszabályra felhívjam a figyelmüket. Új szabályok vannak, és a régiek is sokban módosultak, 
így mindenképpen javaslom mindenkinek, hogy tanulmányozza az Mötv.-t. A helyi önkormányzás 
joga a helyi választókat illeti meg, akik ezt a jogukat átruházták Önökre. Ezért Önöket fokozott 
felelősség terheli. A jogalkotó többféle előírást határoz meg a működésükkel, tevékenységükkel 
kapcsolatosan, például az ülések nyilvánossága, vagyonnyilatkozat tétel, és van egy új intézmény, a 
méltatlansági szabályok. A képviselőség idejére az elfogulatlanságnak biztosítva kell, hogy legyen. A 
hatalmi ágaknak el kell különülniük. Az Mötv. 36 § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati 
képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan 
tevékenységet, mely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja. Az Mötv. 
értelmében Önkormányzati képviselő nem lehet: a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan 
tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, 
köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány 
alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve 

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint 
a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el; 

ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, 
köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, foglalkoztatottja, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja; 

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője; 
c) kormánytisztviselő; 
d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses 

állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
hivatásos állományú tagja; 

e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal 
köztisztviselője, alkalmazottja; 

f) más települési önkormányzatnál képviselő; 
g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester; 
h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági 

társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által 
alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, 
képviselet ellátására jogosultja; 

i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági 
társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására 
jogosultja. 

(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, 
főpolgármester, főpolgármester-helyettes. 

Ha valamelyik eset fennáll, 30 napon belül meg kell szüntetni az összeférhetetlenséget.  
A méltatlanság egy új jogi intézmény, amikor a képviselő a cselekedeteivel okozza a méltatlanságot. 
Ennek esetén a Képviselő-testületnek kötelező megszűntetni a képviselői jogviszonyt. Itt nincs 
mérlegelési lehetősége a Képviselő-testületnek. Az Mötv. 38 §-a rendelkezik erről.  

Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati 
képviselőnek a megbízatását, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre 
ítéltek; akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások 
kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 
hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat 
rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi; akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény 
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rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen 
megállapította a felelősségét és a bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem 
teljesítette;  aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés 
végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja;  aki a 36. §-ban 
szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület tudomására. 
 Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltakról, a jogerős ítélet 
kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától számított három napon 
belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 
A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az önkormányzati 
képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról haladéktalanul tájékoztatja a 
képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 
Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni 
felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói 
adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő 
felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a 
képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami 
adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati 
képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, 
amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 
 A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. § (2)-(7) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően 
alkalmazni. 
 
Ezek a szabályok vonatkoznak a nem képviselő, bizottsági tagokra is. Az összeférhetetlenségnél az 
ágazati szabályokat is mindig figyelembe kell venni. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget 30 
napon belül meg kell tenni, ehhez a kollegáim kiosztják a nyomtatványokat. A képviselők 
jogállásáról szóló 2010. tv hatályon kívül lett helyezve, az Mötv.-be beépítésre került. A 
képviselőknek 3 hónapon belül részt kell venni egy képzésen. Erről még jelenleg nem tudunk 
tájékoztatást adni, 1-2 héten belül talán már időpontokat is tudunk majd mondani. Ez kötelező lesz 
mindenki számára. És még egy dolog, önök kötelesek kapcsolatot tartani a választókkal, legalább 
évente egyszer tájékoztatást adni a részünkre.  
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást, és természetesen ha bárkinek 
kérdése van, keresse jegyző urat. 
A 133. zsoltárral szeretném bezárni a mai ülést: 

"Íme, mily jó és mily nagy gyönyörűség Az atyafiak közt az egyenesség. Ha békével együtt 
laknak, Mint a balzsamolaj, ők olyanok! Megáldja az Úr az ilyeneket, Nékik ád hosszú életet." 

Mindenkinek jó munkát és egészséget kívánok, a mai alakuló ülésünket 16.00 órakor bezárom. 
 

K.m.f. 

 
   Basky András sk.                       dr. Balogh László sk.  
    polgármester                                           jegyző  
         


