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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
11/2015. (II. 17.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 

testületének …./2015. (…) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III. 30.)  önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
12/2015. (II. 17.) PEB hat. Csatorna beruházással kapcsolatos döntések (a  

0395/125. helyrajzi számú terület elfogadása és 
Hozzájárulás körzeti szennyvíz átemelő 
áthelyezéséhez 

 
13/2015. (II. 17.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2015. (….) önkormányzati 
rendelete a 2015. évi költségvetésről 

 
14/2015. (II. 17.) PEB hat . Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 

testületének..../2014. (…..) önkormányzati 
rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. 
(II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
15/2015. (II. 17.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2015. (….) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
16/2015. (II. 17.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2015. (….) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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17/2015. (II. 17.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének…./2015. (….) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás  helyi szabályozásáról szóló 
3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
18/2015. (II. 17.) PEB hat. Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa  

a polgárokért – testvérvárosi találkozók 
programra 

 
19/2015. (II. 17.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei 

és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő 
három évben  
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi  
                   Ellenőrző Bizottsága 2015. február 17-én, a Városháza Dísztermében  
                   megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:     Basky András polgármester 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Bai Tímea csoportvezető 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Tengölics Judit IGSZ vezetője 
      Mészáros-Petike Zsuzsanna EGYSZI vez.h. 
      Sápi Tiborné iskola igazgatója 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
      Orbán Antal települési képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
       
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, 1 fő Keresztes 
Ferenc bizottsági tag jelezte, hogy később fog érkezni. A meghívót mindenki 
megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Megkérdezem, 
hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata, 
vagy módosító javaslata? Amennyiben nincs, nekem az lenne a kérésem, hogy a 
szociális rendeletet vegyük előre, s a meghívó szerinti 9./ napirendi pontot is. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:         Előterjesztő: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     ……/2015. (…) önkormányzati rendelete a 2015. évi költség- polgármester 
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     vetésről 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András 
     …./2014. (….) önkormányzati rendelete a 2014. évi költség- polgármester 
     vetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet mó-  
     dosításáról 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …./2015. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondos- polgármester 
     kodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011.  
     (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …./2015. (….) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi polgármester 
     támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról  
     szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításá- 
     ról 
5./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …./2015. (…) önkormányzati rendelete az egyes szociális  polgármester 
     ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
     módosításáról 
6./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …../2015. (….) önkormányzati rendelete a nem közművel  polgármester 
     összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó dr. Balogh László 
     közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014.l (II. 28.)  jegyző 
     önkormányzati rendelet módosításáról 
7./ Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért -  Basky András 
     testvérvárosi találkozók programra     polgármester 
8./ Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot Basky András 
     keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költség- polgármester 
     vetési évet követő három évben 
9./ Csatorna beruházással kapcsolatos döntések (a 0395/125. hely- Basky András 
      rajzi számú terület elfogadása és Hozzájárulás körzeti szenny- polgármester 
     víz átemelő áthelyezéséhez). 
   
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Korábban volt szociális rendelet. A jelenlegi teljesen áttekinthetetlen, számon 
kérhetetlen. Meg kell várni, hogy egy teljes komplett, jó rendelet készüljön. A mostani 
segélyezés nem jó. 2014. évben kifizetett segélyekről korosztály szerint készítettem 
kimutatást. A munkaképes korúak 80 %-a kapja a szociális segélyt, a 
gyógyszertámogatást is. 8 fő 41 alkalommal volt rendkívüli élethelyzetben, ez 86.000.- 
Ft-jába került az önkormányzatnak. 7 fő 21 alkalommal volt rendkívüli élethelyzetben, 
1 fő 15 alkalommal, s ez 96.000.- Ft-jába került az önkormányzatnak. Az 
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önkormányzatnak ezt a szociális rendeletét nem tudom támogatni. Ez szakmailag 
gyenge. Egy egységes szerkezetet kellett volna csinálni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Abszolút rossz a helyzetünk. Nem lehetett volna szociális bizottságot létrehozni. Ezt 
az áldatlan állapotot szüntessük meg. 
Belusz László bizottsági tag 
„Fővárosi rendelet” szó benne maradt. 
dr. Balogh László jegyző 
Ez a norma szöveg a szociális törvényből van beidézve. Kevés volt a jogszabályi 
háttér, ami rendelkezésre állt, ami normaszöveg rendelkezésünkre állt, ezt az 
előterjesztésbe beidéztük. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Én ezt nem tudom elfogadni. 
dr. Balogh László jegyző 
Az eredeti rendelet egységes szerkezetben megtekinthető a honlapon. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Én is mélységében áttekintettem az anyagot. Valamennyi élethelyzetet nem lehetett 
felmérni. Előre meg lehet határozni, hogy körülbelül milyen címszavakban, milyen 
kifizetések vannak. 
dr. Balogh László jegyző 
Az, hogy a Képviselő-testület milyen bizottságot hoz létre, az ő joga. A Képviselő-
testületnek lehetősége van arra, hogy milyen feladatot ad a bizottságnak. A rendkívüli 
élethelyzetet, tartós, vagy átmeneti létfenntartással veszélyeztetett kategóriát a törvény 
határozza meg. Egy rendelettel törvényt értelmezni nem lehet, az a jogalkalmazó joga 
és hatásköre. Mi ebből tudunk dolgozni, ami van. Nekem az a feladatom, hogy a 
törvényességre felhívjam a figyelmet, a Képviselő-testület és a bizottság joga, hogy 
hogyan dönt. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Adófizető állampolgárok vagyunk, utána kell nézni, hogy ki milyen jogcímen kapja 
meg a segélyt. 
Basky András polgármester 
Az teljesen képviselő-testületi döntés, hogy milyen bizottság legyen. Külön szociális 
bizottságot létrehozni azért, hogy a szociális juttatásokat elbíráljuk, nem érdemes. A 
Pénzügyi Bizottság és az Önkormányzati Bizottság is el tudná végezni ezt a feladatot. 
Én azt is elfogadom, ha nem az én hatáskörömbe lesz a szociális juttatásokkal 
kapcsolatos feladatkör. A rendkívüli élethelyzetet nem nagyon lehet megítélni. Az 
elmúlt évben a 6 millió forint keret helyett 4.400.000.- Ft lett belőle felhasználva. 
Korábban ilyen célra 10 millió forint is fel lett használva, pedig nem volt olyan nehéz 
a gazdasági helyzet, mint jelenleg. Ma már nem az a jellemző, hogy ha valaki bejön, 
akkor azonnal kap segélyt. Van átfutási ideje is. Az, hogy milyen címszó alatt adunk 
segélyt, természetben, vagy nem természetben, az is nagy kérdés. Ha valakinek óriási 
magas például a villanyszámlája, azt az önkormányzat nem tudja átvállalni teljes 
egészében, csak hozzájárulást tud adni. Ha valakinek nincs élelme, s bejön, akkor 
adunk neki 1-2 ezer forintot. Lajosmizsén nem tudunk adni tűzifát, mert pár családnak 
nem adhatunk, sok családnak pedig nem tudunk adni. Ezért célszerű a kis összegeket 
adni, mert akkor több embernek tudunk segíteni valamilyen szinten. Vannak olyan  



 6

helyzetek, amikor nincs más választás, mert segíteni kell. Én minden megoldásban 
benne vagyok, de a jogszabályi hátteret be kell tartani. Ha valaki bejött, hogy beteg, 
gyógyszertámogatásra adunk segélyt. 
Basky András polgármester 
Új rendeletet nem kell alkotni, csak a módosításokat kell beleépíteni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A módosításokat nem tudtam értékelni benne. 
Mészáros-Petike Zsuzsanna EGYSZI vez.h. 
Vannak iszonyatosan nehéz körülmények között élő emberek. Egy példa erre. Az 
elmúlt héten a kórház szociális munkása szólt ki telefonon, hogy egy hölgyet 
kiengednek a kórházból, s nézzünk utána, hogy milyen körülmények között él. 
Kiderült, hogy sem érvényes TAJ kártyája, iratai nincsenek, soha életükben a párjával 
a hivatalhoz semmilyen segélyért nem fordultak, eddig alkalmi munkából éltek. A 
hölgy annyira súlyos beteg, hogy gyomorszondán keresztül táplálható tápszerrel, amit 
emelt áron lehetett először kiváltani részére, mert nem volt meg a megfelelő 
szakorvosi javaslat erre vonatkozóan. Akkor fordultam a polgármester úrhoz, ő 
azonnal segítségünkre volt, hogy a megfelelő tápszert ki tudjuk váltani a beteg részére. 
Azóta megszereztük a szakorvosi javaslatot, olcsóban meg tudjuk szerezni a tápszert 
és a beteg élettársának is segítünk beszerezni a szükséges egészségügyi iratokat. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ezeket az embereket kellene segíteni, nem a munkaképes fiatalembereket, akik nem 
mennek el dolgozni. 
Mészáros-Petike Zsuzsanna EGYSZI vez.h. 
Ilyen esetben akkor tudunk azonnal segíteni, ha kapunk segítséget azonnal. Nekünk az 
a feladatunk, hogy jelen esetben is az említett betegnek az otthonában azt a minimális 
életkörülményeket tudjuk biztosítani, ami neki szükséges. 
Úgy gondolom, hogy a régi rendeletben nagyon szépen fel voltak sorolva azok az 
élethelyzetek, amik indokolják a rendkívüli támogatás megadását. Ezek átemelésével 
megoldhatóvá válna ez a probléma. Jó lenne, ha megmaradhatnának azok az 
élethelyzet szabályozások, amik eddig voltak. 
dr. Balogh László jegyző 
Ez jogalkalmazói kérdéskör. Olyan sokszínű a rendkívüli élethelyzet, hogy ezt 
leszabályozni nem lehet konkrétan. Minden rendeleti szinten sem szabályozható le. A 
törvényt mi nem értelmezhetjük, hanem az a jogalkalmazónak lesz a feladata, hogy 
elbírálja a döntést. Aki rendkívüli élethelyzetre hivatkozik, semmilyen jövedelmi 
viszony vizsgálatra nincs engedélyünk. A Kormányhivatalnak ez az álláspontja. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Nekünk a saját költségvetésünk szerint kell meghatározni az önkormányzat 
segélyezési rendszerét. 
dr. Balogh László jegyző 
Nekem a törvényességre kell felügyelnem, a bizottság saját belátása szerint dönthet. 
Basky András polgármester 
Önkormányzati kötelezettség, hogy a rendkívüli élethelyzetet segítsük. A jogszabály 
leírta, hogy változni fog a rendszer. A lakásfenntartási támogatást eddig az 
önkormányzat fizette, ez után a járás hatáskörében lesz. Jogszabályi háttér alapján 
került megállapításra a támogatási összeg, az önkormányzatnak 10 %-ba került, a többi  
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támogatás volt. 289 főnek fog megszűnni a lakásfenntartási támogatása. Ahol ez 
megszűnt, jelentős kiesés. Nekünk lépéseket kell tenni, hogy hogyan tudunk megoldást 
találni. Lehet, hogy az lenne a jó megoldás, hogy ha a bizottság eldöntené, hogy egy 
évben hány alkalommal fizessünk támogatási segélyt. Méltányossági közgyógy ellátás 
annak jár, akinek a gyógyszerköltségei 6.000- Ft felett vannak. 
Települési támogatásként a temetési segélyt meghagynám. 
Aki kiesett a támogatási rendszerből, de behozza a gyógyszer receptjét, akkor 
lepecsételjük. A gyógyszer támogatásos rendszer jól működik. Itt emelném a keretet. 
Úgy gondolom, ha meg vannak határozva, hogy mire lehet kérni támogatást, akkor 
annál nagyobb tömeg jönne be támogatásért. Jobb, ha kevés összeggel is, de tudunk 
segíteni, mint ha nem tudnánk semennyit. Én is akkor vagyok nyugodt, mint ellenkező 
esetben. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Ezt a rendeletet úgy kell meghozni, hogy a pénzt ki tudjuk fizetni. 
dr. Balogh László jegyző 
Ebben a rendelet-módosításban két dolog van, egyik, hogy a rendkívüli települési 
támogatást adni kell, a másik kérdés, hogy ki adja, a polgármester, vagy a bizottság, 
vagy egy új bizottság. 
Abban lehet még dönteni, hogy temetési segély, vagy más támogatást adunk, vagy 
nem adunk települési támogatásokat. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Nagyon sok olyan rendkívüli élethelyzet van, amikor segíteni kell. A Családsegítő 
Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat kapacitása nem bírja el azt, hogy külön 
bizottsági ülésen legyen megtárgyalva a segélyezés. Ha rendkívüli élethelyzetbe 
kerülnek az emberek, arról nem tehetnek. Bele kell építeni a rendeletbe olyan elemet, 
amivel bizonyítani lehet, például helyszíni ellenőrzés, dokumentumok megkérése. 
Basky András polgármester 
Az alapvető gyakorlat most is az, hogy a kérelmező hozza az iratait, s azzal igazolja 
állításának valódiságát. A szociális feladatok ellátását ránk rótta a kormány. Azzal 
egyetértek, hogy ezek a dolgok ne vigyék el az önkormányzat költségvetését. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Milyen rendkívüli élethelyzetek fordulnak elő leggyakrabban, és azt vissza lehet-e 
ellenőrizni, hogy valóban arra lett költve, amire kérve lett? 
Bay Tímea csoportvezető 
Élelmiszer vásárláshoz kérnek segítséget, utazáshoz, és gyógyszerre. A gyógyszer 
támogatás úgy működik, hogy a receptet le szoktuk pecsételni. Az élelmiszer 
támogatást nem tudjuk természetben rendezni. Kapacitás hiányában nincs lehetőség a 
visszaellenőrzésre. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Itt emberi sorsokról van szó. Minél bonyolultabbá tesszük a rendeletet, annál inkább 
elveszítjük a rugalmasságot. Ezt a rendeletet nem szabad sem felsorolással, sem 
bizottsági ügyintézéssel bonyolítani. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Diffrenciálni kellene, hogy mik azok az egyebek, amik bizottság elé mehetnek, de mi  
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az, amiben azonnal intézkedni kell. Differenciáltan kellene meghatározni, hogy mi az, 
ami azonnali, mi az, amiben lehet halasztani. 
Basky András polgármester 
Nekem nehéz kezelni ezeket az egyedi helyzeteket. 
Belusz László bizottsági tag 
Nem szabad megcímkézni az adható segélyeket. Ha túl bonyolulttá tesszük a 
rendszert, pont azok nem jutnak segélyhez, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. 
Ezt a feladatot én hagynám a polgármester úr hatáskörében. 
Basky András polgármester 
A rendkívüli élethelyzetre irányuló élethelyzetet nem lehet mérlegelni sem a 
polgármesternek, sem a bizottságnak. Ha azt mondjuk, hogy 3 havonta tudunk 
segíteni, azt megértik az ügyfelek. A felelősség, a segítési kötelezettség rajtunk van. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja az előterjesztés határozat-
tervezetét. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, - tartózkodás nem volt- 2 nem 
szavazattal a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
11/2015. (II. 17.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2015. (…) önkormányzati rendelete az egyes szociális 
 ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.)  önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 
30.) önkormányzati rendelet módosítását nem fogadta el. 

  Határidő: 2015. február 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
 
2./ Napirendi pont 
Csatorna beruházással kapcsolatos döntések (a 0395/125. helyrajzi számú terület 
elfogadása és Hozzájárulás körzeti szennyvíz átemelő áthelyezéséhez) 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A kivitelezés során derült fény arra a tényre 2014. év második felében, hogy a Dózsa 
György úton a Lehel utcától a Könyves Kálmán utcáig húzódó kerékpárúti szakaszon a 
védett platánfák védelme érdekében az eredeti tervek alapján a csatornahálózat ezen 
szakasza nem építhető ki, ezért szükségessé vált ennek a szakasznak az újratervezése. 
Dodonka Csaba tanácsos 
A földforgalmi törvény 11. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a föld tulajdonjogát a 
föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás és szociális 
földprogram és településfejlesztés céljára szerezheti meg. 
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Az érintett földterület megszerzésének kettős településfejlesztési célja is van. Egyrészt 
a Pázmány Péter utca végleges kialakítása, másrészt a csatorna módosított 
nyomvonalának kiépítése. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
12/2015. (II. 17.) PEB hat. 
Csatorna beruházással kapcsolatos döntések  
(a 0395/125. helyrajzi számú terület elfogadása és 
Hozzájárulás körzeti szennyvíz átemelő áthelyezéséhez) 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy az előterjesztés határozat-tervezetét fogadja el. 
Határidő: 2015. február 19. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (….) 
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kérném a polgármester urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
Basky András polgármester 
A 2015. évi költségvetés tervezése megkezdődött 2014. decemberében. Nagy 
mértékben befolyásolja a költségvetést, hogy az előző évről áthúzódó pénzmaradvány 
megcímkézetten került átvezetésre. 
A 19. oldalon lévő 3. táblázat a gépjárműadó, iparűzési adó. Ezek alatta vannak 
tervezve, mint a 2014. évi tényleges. 
Az önkormányzati költségvetés a 23. oldalon található. A 24. oldalon látható, hogy 
mekkora összegek kerülnek átadásra a sport- és civil szervezetek részére, 13.490.000- 
Ft a támogatási összeg.  
A 25. oldalon találhatóak az egyéb pénzügyi ellátások. A települési támogatásra 14 
millió forint van betervezve. Ebből a keretből azokon is tudnánk segíteni, akik a 
gyógyszertámogatásból, illetve a lakásfenntartási támogatásból kikerülnek. 
A 26. oldalon vannak a felhalmozási kiadások. Azok a pénzeszközök jönnek át, amik 
már meg lettek címkézve az előző évben.  
A 27. oldalon van a céltartalék, itt 20 millió forint van megjelölve, ami arra szolgál, 
hogy az intézményeknél lévő költségekre fedezetet nyújtsunk és az Erzsébet 
utalványok kifizetését meg tudjuk oldani. A pályázat előkészítéséhez jóváhagytunk 
egy keretösszeget. 
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Intézmények költségvetése: Tegnap az Érdekegyeztető fórumon elhangzottak azok a 
dolgok, amiket az intézmények fontosnak tartanak megvalósítani 2015. évben. Ezen a 
fórumon a költségvetést elfogadásra javasolták.   
Az intézményvezetők azt kérték, hogy legyen lehetőség arra, hogy a Cafetériát az 
előző évnek megfelelően is tudják fizetni a dolgozóknak. 
Az IGSZ kérte, hogy az intézmény létszámát 0,5 fővel növeljük meg, hogy 1 fő 
dolgozót REHAB kártyával tudja foglalkoztatni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Ez egy szép költségvetés, hitelt nem tervezünk. Viszont nincsenek meg 
azok az irányvonalak, amikre az önkormányzat tervezi a fejlesztéseket. Az 
irányvonalakat most kell meghatározni, mert ennek tudatában lehet a költségvetést 
megszervezni. Ez a költségvetés nem kezeli Lajosmizse problémáját. Lajosmizsén 
komoly gépfejlesztést kellene létrehozni.  
Amikor a pályázatok kiírásra kerülnek, akkor már olyan helyzetben kell lenni, hogy be 
tudjuk nyújtani a pályázatot.  
A közbiztonság rossz Lajosmizsén. A Rendőrség támogatását felemeljük, a  kamera 
pályázat nyert, 5-6 millió forint van, amit kamerára lehet elkölteni. Ha ehhez még két 
kamerát hozzáteszünk, akkor a település közbiztonságát meg tudnánk biztosítani. 
A 4.400.000.- Ft elkülönítését nagyon fontosnak tartom az IGSZ-nél, továbbá egy 6 
millió forintos általános tartalékot elkülöníteni. 
Fontosnak tartom a jégelhárításra 2 millió forint elkülönítését.  
Fontosnak tartom az iskola felújításánál az alsó és felső szinten a mosdók 
rendbehozatalát, plusz a két tantermet a földszinten.  
200 millió forint támogatás érkezik az idén is. Ebből az iskolapadokra 15 millió forint, 
a mezőgazdasági gépekre 10 millió forint és az Iskola-tóra 15 millió forint 
elkülöníthető. 
Az általános tartalékot is meghagyhatnánk, s akkor költhetnénk el, amikor a 200 millió 
forintot megkapjuk és ezt a 15 millió forintot, amit általános tartalékra elkülönítettünk, 
akkor úthálózatra tudnák költeni. Jó lenne, ha a Duna-aszfalt Kft-vel meg tudnánk 
szüntetni a megállapodást, akivel keretszerződésünk van. 
Basky András polgármester 
Ipari park építését szeretnénk létrehozni Lajosmizsén. Már kétszer tárgyaltunk ez 
ügyben megyei szinten ebben az ügyben. Amikor ipari területekről beszélünk, akkor 
Lajosmizsét sem szabad kihagyni ebből a körből, mert közel 20 ha-nyi ipari területtel 
rendelkezik. Lajosmizse megtett mindent annak érdekében, hogy jó helyen lévő ipari 
területei legyenek. 
Ipari park létesítése nagyon bonyolult történet, mert minimum egy 20 ha-os területnek 
kell lenni, s 50 %-ot hozzá kell tenni az önkormányzatnak, vagy a vállalkozásnak. 
A közbiztonság javítása érdekében 500.000.- Ft-hoz 1.000.000.- Ft-ot kellene 
hozzátenni a rendőrség részére. 
Kamera bővítéshez plusz 6.000.000.- Ft-ot kellene hozzátenni, ezt általános tartalékból 
lehetne. 
Az általános tartalékba 6.000.000.- Ft-ot kellene beletenni, ez rendben van, IGSZ-hez 
2.000.000.- Ft kellene, ezt is az általános tartalékból tudjuk. 
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Az iskola felújítás prioritást élvez, ez döntés kérdése. 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az ipari park létesítésének lehetőségét ki kell használni, mert lehet, hogy ennyi 
támogatást nem adnak soha, mint most. 
Basky András polgármester 
Én erre nem különítenék el pénzt, amíg nem látjuk, hogy mikorra fogják kiírni a 
pályázatot. Nem az ipari parkra kérném a pénzt, hanem a megoldandó feladatokra. 
2015-ben ebből az ipari parkos dologból nem lesz semmi. Az kérdés, hogy az idei 200 
millió forintból  mennyi mindent oldunk meg. Megmondják, hogy mire lehet költeni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Nagyon félek, hogy jövőre nem lesz ennyi általános céltartalék, s ez az egyetlen egy 
lehetőség, ami Lajosmizse hosszú távú fejlesztését szolgálná. Én erre 10 millió forintot 
szeretnék betervezni. Ha nehéz helyzetben van az önkormányzat, akkor arra kell 
költeni, amire szükséges. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
39.399.000.- Ft az általános tartalék. A Rendőrség 1 millió forint és a jégelhárítás 2 
millió forint. Általános tartalék 6 millió forint, ez össze fog jönni. Ipari park 10 millió 
forint, a napelemre 4,4 millió forint, kamerára 6 millió forint, iskolafejlesztés 15 millió 
forint, óvodára 2.170.000.- Ft. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Nagyon szépen megköszönöm, ha belekerülne a Rákóczi úti óvodának a felújítása, s 
meg is történne.  
A központi óvodában 4 mosdó blokkból 1 blokkot szeretnék kérni, ami 2 millió forint 
lenne. 
A bölcsőde teraszra nem jutott műanyag plexi borítás, ennek az összege 1 millió forint. 
Nagyon lényeges lenne, mert a gyermekek nem tudnak kimenni, s ez nagyon fontos 
lenne, s szakmailag is indokolt. 
Hajdú Zoltánné Évike megbízott vezetőként látja el jelenleg a bölcsődei feladatokat 
Géczi Gabriella helyett.  
Nagyon szépen köszönjük, ami belekerült az óvoda részéről a megvalósítandó 
feladatok közé 2015. évben, s köszönjük a Pénzügyi Iroda dolgozóinak is, akik ezt 
elkészítették, s mindent köszönünk, amit kaptunk, s kérjük, hogy az óvoda és a 
bölcsőde ne maradjon ki továbbra sem. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Elvégezte a szakmai bizottság a munkáját az iskola felújítási terv készítés 
vonatkozásában. Prioritást kell, hogy kapjon az iskola a jelenlegi körülményei miatt. 
Két bizottság letárgyalta a letett anyagot és megvalósításra alkalmasnak tartotta a 
prioritási sorrendeket. Fontos volt az is, hogy ez az anyag készüljön el január elejére, 
hogy ez már a költségvetéskor tárgyalható legyen. Ezt meg is tettük, most úgy tudom,  
hogy senki nem foglalkozik ezzel. Elindult egy lavina, hogy indokok, ötletek nélkül 
történik a számokkal való játszadozás. A feladat nincs számszerűsítve, de mindig van 
fontosabb, s marad az oktatás. Van egy újabb verzió, hogy a mosdóknak a kialakítása 
2 millió forint. Nincs meghatározva, hogy milyen érv rendszer alapján teszünk az 
általános tartalékba pénzeket. A költségvetésben nem szerepel az oktatás feladatköre. 
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A technikai tantermet ki kellene üríteni, a gépállomási iskolát is ki lehetne üríteni, 
ezzel pénzmegtakarítás lenne. Az iskolához nem tesz senki pénzt. 
Basky András polgármester 
A céltartalék 6 millió forintos tétel. Látjuk azt, hogy sokféle feladat van, amikor 
megnézzük a listát, hogy mennyi mindent kell megoldani. Ha a Képviselő-testület 
eldönti a prioritási listát, akkor addig nincs költségvetés. Az 55.495.000.- Ft-nak az 
elosztása a Képviselő-testületnek a joga. Azt várom a bizottságoktól, hogy állítsanak 
fel prioritási sorrendet és javaslataikat tegyék meg. 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Szünet következik. 11.10 órakor. 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Megérkezett Keresztes Ferenc bizottsági tag 11.15 órakor, a bizottság 5 fővel 
határozatképes a továbbiakban. 
 
11.30 órakor folytatódik a bizottsági ülés. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Be kellene várni az információkat. Annyi minden jogcímet bele kellene tenni a 
tartalékalapba. Ha a tartalékalapot meg tudjuk növelni, akkor többet tudnánk 
szétosztani. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Amit már tudunk, hogy céltartalékból szeretnénk megoldani, azt meg kellene 
címkézni, s ami plusz pénzt találunk még, azt is tegyük céltartalékba. A célokat meg 
kell határozni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Azzal én is egyetértek, hogy ami meg van határozva, azt meg kell címkézni, de amiben 
még nincs semmi meghatározás, arra ne tegyünk félre a céltartalékba sem. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tisztán kellene látni a költségvetést. Semmi nem indokolja azt az önkormányzatnál, 
hogy ne határozzunk meg irányvonalat. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
16 millió forintot javasolt Sebők Márta bizottsági elnök az iskola felújításra, korábban 
30 millió forint lett jóváhagyva. Én azt javaslom, hogy a 16 millió forint legyen 26 
millió forint. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az óvodafejlesztés plusz 2,2 millió forint, a mezőgazdasági gépfejlesztést is bele lehet 
tenni. Egyetértek az iskola fejlesztésével. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A technikai épületnek a felújítása 4,9 millió forint. A régi épület emeleti és földszinti 
részén a férfi női mosdó kialakítása, földszinten 5 tanterem kialakítása, kollégium 
emeletén 5 tanterem, földszinten 3 tanterem, a technika tanterem felújítása és a 
székvásárlással együtt lenne 26 millió a ráfordítandó költség. A maradó gyermekeknek 
az oktatásához szükségesek ezek a dolgok. A lajosmizsei szülőknek, családoknak 
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bizonyítani kell, hogy az oktatást az önkormányzat fontosnak tartja. Az I. ütemet 
mindenképpen meg kell csinálni. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Én a teljes mosdó felújítást fontosnak tartanám. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A fenti és a lenti mosdó felújítása lenne 10.900.000.- Ft. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Mi lenne akkor, ha kimaradna a gépállomási iskola beköltöztetése? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Ha a technika terem felkerül az emeletre, s a 3 osztály bejönne a gépállomásról, akkor 
a II. emelet teljesen ki lenne használva. A gépállomási iskola, ha felszabadul, akkor 
ennek az éves költsége csökken, így tudnánk költségtakarékosságot megvalósítani. Ha 
a földszintet hozzátesszük, akkor a 12 millió forintos beruházás le fog csökkeni 7 
millió forintra. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
20 millió forintos keret van. A zárszámadáskor visszatérünk a padok beruházására. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Összefoglaljuk, hogy a 20 millió forintos keretbe mi az, ami nagyjából belefér. 
A régi épület alsó-felső mosdó, lány és fiú mosdó 10.900.000.- Ft, két új tanterem 
kialakítása összesen 2 millió forint, a kollégiumban új tantermek kialakítása (5 
tanterem) 1.000.000.- Ft, kis épület átalakítása 4 millió forint. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Ami 20 millió forint be van állítva az intézménynél, kérem a bizottságot tisztelettel, 
hogy ez maradhasson. Mindenkinek a tényleges bére van betervezve, túlóra nincs 
betervezve, bérmegtakarítás nincs, csak akkor, ha valaki tartósan beteg. A dolgozók 
több mint 80 %-a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon van foglalkoztatva. 
Ha ezt a kevés Erzsébet utalványt sem kapják meg a dolgozók, akkor a dolgozóink a 
munkavégzés során nem ösztönözhetők, illetve az eddigi hangulat is meg fog romlani. 
A dolgozók nagy része 55 éven felüli, akiknek elhelyezkedési esélyük kicsi. Azt 
kérem, hogy az Erzsébet-utalvány legyen egy biztos pont. 
Basky András polgármester 
Tegnap az Érdekegyeztető Tanács ülésén hozzájárultak az Erzsébet-utalvány 
kifizetéséhez, ez biztonságot jelenthet. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Nagyon nagy szüksége van az óvodában, az IGSZ- nél és a Művelődési Ház 
dolgozóinak az Erzsébet-utalványra. Prioritás lesz ez a technikai dolgozóknál. 
Tisztelettel kérem én is, hogy ez betervezésre kerüljön. Tisztelettel kérjük, hogy a 
Rákóczi utcai óvodának a vizes blokkjának felújítása történjen meg. Összesen 6 millió 
forintot kér az óvoda. Az érintésvédelem megvalósítására a 450.000.- Ft-ot a dologi 
kiadásból fedezzük. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Az összes intézmény Erzsébet-utalványa 26 millió forint. 
Basky András polgármester 
A plusz 6 millió forintos költséggel a kameráknál óvatosan bánnék. 
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Sebők Márta bizottság elnöke 
Óriási ügy a lakosság közbiztonságának védelme. 6 millió forintot én benne hagynám. 
Basky András polgármester 
Továbbra is azt látnám célszerűnek, hogy a céltartalékban a 20 millió forint ott 
maradjon az intézményeknek, az iskolánál a 20 millió forint maradna. A Rákóczi utcai 
óvoda fejlesztést fontosnak tartom, a jégelhárításra és a Rendőrségnek  a támogatást 
oda kell tenni. 
Az ipari parkot és a kamerát az általános tartalékba tenném. Ezek azok a dolgok, 
amiket fixen látok, hogy a költségvetésben benne legyen. Ezzel a költségvetés 
elfogadható? Abban az esetben, amikor lesz információnk, az általános tartalékot 
tudjuk mozgatni. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Az Erzsébet-utalványt már csökkenteni nem lehet, mert így sem sok. 
A gépbeszerzéssel kapcsolatban a lakosság abszolút nem érti meg, hogy miért nincs. 
Lajosmizse nagy ipari park szempontjából, fel kell hajtani az üzleteket országosan. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, javaslat a napirenddel kapcsolatban?  
Összefoglaljuk, hogy melyik beruházásra mennyi pénz különíthető el. 
Az iskola felújítására 20 millió forint, kamerára 5 millió forint, Erzsébet-utalványra 
14.325.000.- Ft, ipari parkra 5 millió forint, óvodára 2.170.000.- Ft, rendőrségnek 1 
millió forint, jégkárra 1 millió forint, általános tartalékba 6 millió forint, bölcsőde 
állagmegóvására 1 millió forint.                        
Amennyiben nincs elfogadásra javaslom a költségvetési rendelet-tervezetet az 
elhangzott kiegészítésekkel. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2015. (II. 17.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2015. (….) önkormányzati rendelete a 2015. évi  
költségvetésről 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
  2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét azzal, 

hogy a meghatározott beruházások mellé meghatározott összegek  
legyenek elkülönítve az alábbiak szerint: 
 
 
 - iskola felújítás:     20.000.000.- Ft 
- kamera rendszer:       5.000.000.- Ft 
 - Erzsébet-utalvány:     14.325.000.- Ft 
- ipari park létesítés:       5.000.000.- Ft 
- óvoda felújítás:        2.170.000.- Ft 
- Rendőrség részére támogatás:      1.000.000.- Ft 
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- jégkárra:         1.000.000.- Ft 
- általános tartalékba:       6.000.000.- Ft 
- bölcsőde állagmegóvására:      1.000.000.- Ft  
 
Határidő: 2015. február 19.       
Felelős:     A bizottság 

 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2014. (…..) 
önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Elkészült a rendelet módosítása tételes felsorolásban. Ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) 
önkormányzati rendeletének módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
14/2015. (II. 17.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 ..../2014. (…..) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről  
szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
  2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rende- 
  letének módosítását. 
  Határidő: 2015. február 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Elkészült a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló rendelet 
módosítása. A térítési költségek némely ponton változtak. Ezzel kapcsolatban kérdés, 
vélemény, észrevétel, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, - az alábbi határozatot hozta: 
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15/2015. (II. 17.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2015. (….) önkormányzati rendelete a személyes  
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
  személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló  
  15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2015. február 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) 
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Elkészült a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet módosítása. ÁFA mentesen vannak az árak 
meghatározva, a térítési díjak változatlanok. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
A nyersanyag normát kell a gyermekeknek megfizetni. A nyersanyag beszerzésre 
közbeszerzési formában van pályázat kiírva. Ezek év végén fognak lejárni, s utána újra 
pályáztatni kell a nyersanyag beszállítóknak. A tervezett számok alapján kell 
megállapítani a térítési díjat. Évközben van lehetőségünk módosítani, de ne 
változtassuk. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti 
alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének módosítását. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
16/2015. (II. 17.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2015. (….) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi  
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról  
szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, 
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  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
  gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások-
  ról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2015. február 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (….) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás  helyi szabályozásáról szóló 3/2014. (II. 
28.)  önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
E rendelet módosítás elkészítésére azért vált szükségessé, mert változott a cég neve 
„Faragó és Fia” névről „Faragó Kft”-re. A díjak is megmaradtak változatlan formában. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról szóló 3/2014. 
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
17/2015. (II. 17.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2015. (….) önkormányzati rendelete a nem közművel  
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  
közszolgáltatás  helyi szabályozásáról szóló 3/2014. (II. 28.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonat- 
  kozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról szóló 3/2014. (II. 28.) ön- 
  kormányzati rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2015. február 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
8./ Napirendi pont 
Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért – testvérvárosi 
találkozók programra 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ezt a pályázatot mindenképpen be kell nyújtani. A 4,5 millió forintos pályázatot 
nyújtsuk be. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
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Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Nem két napos konferencia lesz, hanem 1 napos, a 2. nap pedig gála műsor lesz. 
Ennyiben módosulna a megfogalmazás. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Aki egyetért azzal, hogy az Európa a polgárokért 2014-2020.  testvérvárosi 
találkozók programra a pályázat benyújtásra kerüljön 4,5 millió forint értékben, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
18/2015. (II. 17.) PEB hat. 
Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa  
a polgárokért – testvérvárosi találkozók programra 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
  az Európa a polgárokért 2014-2020. testvérvárosi találkozók programra a 
  pályázat benyújtásra kerüljön 4,5 millió forint értékben. 
  Határidő: 2015. február 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
9./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben  
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kérem  Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetőt, hogy mondjon erről néhány szót. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Nincs adósságunk, de a törvény előírja, hogy meg kell határozni fizetési 
kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célokat, ezen belül megvalósítandó 
beruházásokat. Ezért készült ez az előterjesztés. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
19/2015. (II. 17.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei 
és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben  

HATÁROZAT 
 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés határozat-tervezetét. 
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  Határidő: 2015. február 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem 13.45 órakor. 
 
 
 
 

K. mf. 
 
 
 
 
  Sebők Márta sk.     Belusz László sk. 
  PEB elnöke      PEB tagja 
         jkv. aláírója 
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a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 148 952 e Ft-ban 

aa) működési költségvetést 1 144 452 e Ft-ban 
ab) felhalmozási költségvetést 4500 e Ft-ban 

   
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 1 441 952 e Ft-ban 

ba) működési költségvetést 1 124 024  e Ft-ban 
bb) felhalmozási költségvetést 247 595 e Ft-ban 

bc) tartalékok 70 333 e Ft-ban 
melyből: általános tartalék 6 000  e Ft-ban 

           és céltartalék 64 333 e Ft-ban 
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét 

állapítja meg. 
293 000 e Ft-ban 

   
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására 

szolgáló előző évek maradványát 293 000 e Ft-ban 
da) működési célra 52 109 e Ft-ban 
db) felhalmozási célra 240 891 e Ft-ban 

e) Költségvetési hiány belső finanszírozását 
meghaladó összegének külső finanszírozására 
szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel 
felvétele 

 
 

0 

 
 

e Ft-ban 

hagyja jóvá.   
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