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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2012. szeptember  
               10-én 9.50 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
   dr. Török Tamás  bizottsági tag 
 
Bíró Tiborné és Koller Dániel bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester  
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      dr. Balogh László belsı ellenır 
      Dömötör Klára Edit irodavezetı  
      Gulyás Attiláné csoportvezetı 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Sápi Tiborné iskolaigazgató 
      Apró Ferenc települési képviselı 
      Kollár László települési képviselı 
      Tarnóczy László ırsparancsnok 2. napirendi  
      ponthoz 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket.  
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 3 fı jelen 
van.   
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt 
ismertek.  
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata? 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirend:        Elıterjesztı: 
 
1./ Vízgazdálkodási mővek használati (üzemeltetési)  Basky András 
      jogának átadása       polgármester 
2./ Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl Basky András 
     szóló beszámoló elfogadása     polgármester 
3./ Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2012.  Basky András 
       évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl   Basky András 
         polgármester 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy Tarnóczy László ırsparancsnok jelen van a 2./ napirendhez, 
ezért ezt elsıként tárgyalnánk.  
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló 
elfogadása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm körünkben Tarnóczy László ırsparancsnokot. A közrend- és 
közbiztonság helyzetérıl szóló beszámolót megkaptuk. Kérdezni szeretném, hogy 
ezzel kapcsolatban bárminemő kiegészítenivaló van-e? 
Tarnóczy László ırsparancsnok 
Köszönetemet szeretném kifejezni, hogy a Lajosmizsei Rendırkapitányság nevében, 
hogy az önkormányzat 2012. évben is anyagi támogatásban részesített bennünket, amit 
üzemanyagra szeretnénk felhasználni. 
A létszámhelyzet továbbra is gond, a probléma forrása, hogy 16 fıbıl 5-en laknak a 
városban. A kollégáknak nincs olyan hely- és személyismerete, mint a helyi 
lakosoknak. A létszámot egy fıvel tudjuk növelni, aki Budapestrıl az NNI-rıl fog 
érkezni, s október 1-jétıl fog érkezni. A közterületi járıri létszámot kellene még 
növelni. Azt kellene még elérni, hogy több rendır legyen kint az utcán. A lajosmizsei 
rendırırsön a többi településhez képest nagyon kevés a fizetés. Van olyan lajosmizsei 
rendır, aki Budapesten dolgozik, és próbáltam visszahívni Lajosmizsére, de azt 
mondta, hogy nem jön vissza, mert ott 200.000.- Ft-ot megkeresi, mi pedig 80.000.- 
Ft-nál nem tudunk neki többet adni.  Ennyivel szerettem volna kiegészíteni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Nagyon komoly anyag készült. Hatalmas a tanyaterület. A tanyáknak ez a 
40 %-os lakottsága statisztikai adat? 
Tarnóczy László rendırparancsnok 
Az önkormányzattól kértem ezt az adatot. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Nagyon sok helyen visszaköszön az alkoholos befolyásoltság, akár a közlekedésnél, 
akár a garázdaságnál. Több soron visszaköszön Lajosmizsén az itt dolgozó 
vendégmunkásokkal kapcsolatos probléma. Az az adatsor, amit közölt, az megdönti 
azt a tévhitet, hogy az itt dolgozó vendégmunkások követik el a bőncselekmények 
túlnyomó többségét.  
Tarnóczy László ırsparancsnok 
Az ittasság komoly tényezı mind a közlekedés, mind az egyéb garázdaságokat 
illetıen. Az ırs az ittas ellenırzések tekintetében kimagaslóan jó eredményeket ér el, 
megyei szinten a legtöbb ittas vezetıt fogjuk el. Ezek az emberek veszélyeztetik 
mások életét és a maguk életét is. Az ittas kerékpárosokat is ellenırizzük. A 
jogszabály ebben most könnyítést alkalmaz, mert 0,1-0,3 ezrelék alkoholos 
befolyásoltsággal még lehet közlekedni. 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Nagyon komoly együttdolgozás van a polgárırséggel. Nagyon pozitív dolog a 
forgalom ellenırzésben való részvétel, a kressz ismeretek bıvítése. Itt lehetne a 
pályaválasztásba is bekapcsolódni és a rendıri pályára orientálni a fiatalokat. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
A pályázatba szeretnénk az ilyen jellegő jelentkezéseket is becsatolni. 
Tarnóczy László ırsparancsnok 
Az iskolával jó kapcsolatban vagyunk. Az iskolánál történı közúti ellenırzést az 
Országos Rendırkapitányság minden évben szeptemberre rendelik el, mi az egész 
tanévben próbáljuk ezt biztosítani. Az ellenırzések során látjuk, hogy a szülık úgy 
hozzák a gyermekeket autóval, hogy az elsı ülésen ül a gyermek, s nincs bekapcsolva 
az öv. Nagyon sokszor a szülı is átmegy a piros lámpán, akkor mit várunk a 
gyermektıl. Ezt most kell a gyermekekkel megtaníttatni, hogy a piros lámpán nem 
megyünk át és a biztonsági övet be kell kapcsolni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A pályaválasztás, amit én szeretnék kiemelni, hogy együtt kell mőködni az iskolával. 
Amit még ki szeretnék emelni, hogy a közbiztonságot nem csak a rendırırs biztosítja, 
hanem a kedves lakosság is.  Hallottam, hogy volt olyan eset, amikor a fıbérlı állt az 
albérlı mellé, hogy ne kerüljön letartóztatásra. 
Tarnóczy László ırsparancsnok 
Volt olyan eset, hogy amikor letartóztatásra került egy külföldi állampolgár, s a 
fıbérlı az albérlı mellé ált, s írt egy levelet, hogy engedjük szabad lábra, mert 
tisztességes ember. Ezt a rendırség óriási csalódottsággal élte meg. 
Számtalan eset van, hogy az idıs emberek, hogy nyugdíjukat pótolják, kiadják 
lakásaikat külföldi állampolgároknak, ık maguk pedig leköltöznek a pincébe, 
garázsba. A hatósági irodával alakítottunk ki egy közös együttmőködést, hogy 
ellenırizzük azokat a helyeket, ahol ilyen külföldi vendégmunkások tartózkodnak. 
Azokkal a külföldi vendégmunkásokkal van baj, akik nem tudnak munkát vállalni, 
mert általában azok fognak jogsértı magatartást elkövetni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Lajosmizsét közepesen fertızött településnek ítélte meg a beszámoló, ez egy kicsit 
érdekes volt. Elég komoly probléma volt a sportpálya körüli randalírozás miatt. Jelzés 
érkezett felém, hogy ez a probléma áttelepült a Béke lakótelepi részre. Ennek 
következtében az idıs nyugdíjasok nem mernek kiülni, mert félnek. Óriási a 
hangoskodás. Ez az önkormányzatnak is jelzésértékő, hogy ezeket a problémákat meg 
kell oldani.  
Az önkormányzat elég komolyan küzd, hogy a közterületeket rendben tartsa. Évek óta 
a közterületen lévı hulladékgyőjtı tartályokat kiszedik. 
A Lajosmizsei Napokra az önkormányzat rendbe tette a játszótéren lévı padokat. Nem 
lehetne egy olyan akciót csinálni a rendırségnek, hogy kifigyelni a rongálókat? 
Tarnóczy László ırsparancsnok 
Itt még több rendır kellene az utcán, akkor nagyobb eredményt lehetne elérni. 
Közterület szennyezés, köztisztaság elleni bőntettért büntetünk. 
A kerékpáros ugratókat kellene megakadályozni. Ki kellene alakítani olyan helyet, 
ahol a fiatalok tudnak találkozni, tudnak beszélgetni, tudnak focizni. Ha az 
önkormányzatnak lesz egy olyan pályázata, akkor ezt kellene megragadni. Az 
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embereknek ezt az igényét ki kell elégíteni. Egy olyan helyet kellene találni erre a 
célra, ami alkalmas. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm Tarnóczy Úrnak a kérdésekre adott válaszát, én javaslom elfogadásra a 
beszámolót, kérem a kérdéseket. 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
A külföldi vendégmunkásoknak nagy része kiszorult a tanyára. Vélhetıen ott követnek 
el szörnyő dolgokat. Ezzel mit lehet kezdeni? 
Tarnóczy László ırsparancsnok 
A bőncselekmények nagy része a tanyás lopások, nagy részét külföldi állampolgárok 
követik el. Az eltulajdonított kiskerti gépeket viszik ki külföldre. 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
Nehezebb rendet tartani a tanyákon? 
Tarnóczy László ırsparancsnok 
Sokkal nehezebb, mint a faluban. Szerencsére a tulajdonosokat nem bántják.  
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
170 illegálisan tartott borjút találtak. Ez mit jelent? 
Tarnóczy László ırsparancsnok 
Ez tavaly júliusban volt. A Benei részen volt 170 illegálisan tartott borjú. 
Törökországba hordták ki. Itt több állati tetemet is találtunk, mert nem hozzáértı 
emberek tartották a borjúkat. Találtunk hamis krotáliákat, román krotáliákat. 
Romániából hozták át a borjúkat és innen vitték Törökországba. Az állatok nem voltak 
leoltva, nem voltak megfelelın élelmezve, 40 db hullott el betegségben. 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
Vadkendert hol termesztenek Lajosmizsén? 
Tarnóczy László ırsparancsnok 
A mizsei részen volt. A kollégák lopott motort kerestek, s ennek a keresése közben 
találták meg a vadkendert.  Apukát letartóztattuk és a fiút is. 
Apró Ferenc települési képviselı 
27 rendıri státusz van. Arra gondoltam, hogy azokkal, akik 40-50 évesen elmentek 
nyugdíjba, nem-e lehetne beszélni, hogy esetleg visszajönnének, vagy van-e ilyen itt, 
vagy a környéken? 
Tarnóczy László ırsparancsnok 
Minden ilyen számításba jövı kollégát megkereset a rendırkapitányság, de egyik sem 
vállalta azt, hogy visszajöjjön. Tudomásom szerint a kecskeméti rendırkapitányságra 
is egy vagy két kolléga jött vissza. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs. Köszönöm a 
lajosmizsei rendırök munkáját, elfogadásra javasoljuk a beszámolót. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
104/2012. (IX. 10.) PTK hat. 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági 
helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
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HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek Lajosmizse város közrend- és köz- 
  biztonsági helyzetérıl szóló beszámolóját. 
 
  Határid ı: 2012. szeptember 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
1./ Napirendi pont 
Vízgazdálkodási mővek használati (üzemeltetési) jogának átadása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat 2012. augusztus 09. napján 
levélben megkereste Lajosmizse Város Önkormányzatát, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában lévı Külterületi vízelvezetı mővek (belvízcsatornák) vonatkozásában 
üzemeltetıi szerzıdést kössön.  Szilágyi Ödön csoportvezetı elkészítette erre 
vonatkozóan az elıterjesztést. Az elıterjesztés tartalmazza részletesen az ezzel 
kapcsolatos tudnivalókat. Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Kollár László települési képviselı 
Egy olyan kéréssel szeretnék lenni, hogy el kellene halasztani e napirend tárgyalását. 
Mivel súlyos aszály van, s a csatornákat mélyre ásták, nincs víz. Szabó Jánost 
megkerestem, ı is másként látja ezt a kérdést, mint a Dunavecsei Társulat. Ezen 
okokra tekintettel kérnénk szépen, hogy ha a lehetıség engedi, akkor most ne tárgyalja 
a bizottság e napirendet. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy egyetértenek azzal, hogy e napirendi pontot 
levesszük? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzék. Megállapítom, hogy a 
bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
105/2012. (IX. 10.) PTK hat. 
Javaslat a „Vízgazdálkodási mővek használati 
(üzemeltetési) jogának átadása” címő napirendi 
pont levételére 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a „Víz- 
  gazdálkodási mővek használati (üzemeltetési) jogának átadása” címő 
  napirendi pontot leveszi a tárgyalandó napirendek közül, s ezt javasol- 
  ja a Képviselı-testületnek is. 
  Határid ı: 2012. szeptember 13. 
  Felelıs:     PTK 
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2./ Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. 
félévi helyzetérıl 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A beszámoló június 30-i fordulónappal van elkészítve. Sorba vannak szedve az egyes 
tételek. A bevételek és a kiadások részletesen fel vannak sorolva. 
A bevételek mindösszesen 38,1 %-ra teljesültek, ezen belül a hivatal bevételei 61,5 %-
ra), az IGSZ bevételei 59,9%-ra teljesültek a módosított elıirányzathoz képest. 
Az önkormányzat kiadásainak alakulásánál látható, hogy a kiadások összességében 
19,2 %-ra teljesültek a módosított elıirányzathoz képest, ebbıl a személyi juttatások 
teljesülése 54,7 %, munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 
teljesítése 27,6 %, dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése 49,0 %, mely 
idıarányosan megfelel a költségvetésben tervezettnek. Egyéb mőködési kiadások 63,2 
%-ra teljesültek, melybıl támogatásértékő mőködési kiadások 50,0 %, mőködési célú 
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 84,7 %. Ez a magas teljesülés annak 
tudható be, hogy a kisebb összegő támogatások egy összegben lettek kifizetve még az 
I. félévben, a nagyobb összegek többszöri kifizetéssel az évben arányosan elosztva.  
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 62,5 %. Részletes 
felhasználást a 4.2. melléklet tartalmazza. 
Felhalmozási kiadásoknál a beruházási kiadások teljesülése 6,0 %. Részletes 
felhasználást a 4.3 melléklet tartalmazza.  
A Hivatal kiadásainak alakulásánál látható, hogy a kiadások összességében 44, 3 %-ra 
teljesültek a módosított elıirányzathoz képest, ebbıl a személyi juttatások teljesülése 
46,0 %, munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 46,8 
%, dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése 36,9 %, mely idıarányosan megfelel a 
költségvetésben tervezettnek. 
Az IGSZ és intézményei kiadása összességében 53,7 %-ra teljesültek. Ezen belül a 
személyi juttatás 48,2 %, munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 
50,0 %, dologi és egyéb folyó kiadások 66,4 %, beruházások 60,6 %. 
Hitel felvételére nem került sor az I. félév során. 
Az adatok elfogadhatóak. A kiadások idıarányosan teljesültek. 
Javaslom a beszámoló elfogadását. Kérdésem az, hogy a céltartalékkal hogyan lehet 
kalkulálni? 
Basky András polgármester 
Errıl majd az októberi testületi ülésen beszélünk.  
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az Egészségháznak a 200.000.- Ft körüli áramszámlája kevés. Kijöttek személyesen 
ellenırizni a fogyasztásmérıt, s megállapították, hogy nem a valós érték került 
kiszámlázásra több éven keresztül. Felmerült az, hogy az elmaradt összeget a 
szolgáltatónak joga van kiszámlázni visszamenıleg 5 évre. Nekünk 2010-tıl 
visszamenıleg számláztak. Kijött egy 2.600.000.-Ft-os és 2.100.000.- Ft-os számla, 
összesen 4.700.000.- Ft. Örülünk neki, hogy nem a sokszorosát számlázták ki. A 
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számlák befizetésére részletfizetési kedvezményt adnak. A céltartalék terhére lehetne-e 
két évre részletfizetést kérni? 
Basky András polgármester 
Nem kell hozzá önkormányzati döntés, mert az IGSZ tudja elindítani a részletfizetési 
kérelmet. Van egy olyan lehetıség, hogy ahány évre rosszul volt számlázva, annyi 
évre lehet részletfizetési kedvezményt kérni, 2 év volt, s 24 havi részletfizetést lehetne 
kérni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ha van ilyen lehetıség, akkor legyen 24 havi részletfizetési kedvezményre kérelem. 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetérıl szóló beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
106/2012. (IX.  10.) PTK hat. 
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat  
2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
   elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek Lajosmizse 
   Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi 
   helyzetérıl szóló beszámolót. 
   Határid ı: 2012. szeptember 13. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm a 
jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 

 K.mf. 
 
 
 Józsáné dr. Kiss Irén sk.   Kutasiné Nagy Katalin sk. 
  PTK elnök     jegyzı 
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