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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
92/2015. (XI. 25.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló viziközművek használati 
díjával kapcsolatos döntés meghozatala 

93/2015. (XI. 25.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdoná- 
 ban álló viziközművek vagyonértékelésének 

kiegészítésével kapcsolatos döntések meghoztala 
94/2015. (XI. 25.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló viziközművek üzemeltetési 
szerződésének módosításával kapcsolatos 
döntések meghozatala 

95/2015. (XI. 25.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló viziközművekre vonatkozó, 
2014-2030 közötti időszak gördülő fejlesztési 
tervével kapcsolatos döntés meghozatala 

96/2015. (XI. 25.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló viziközművekre vonatkozó, 
2015. augusztus 31. napjáig hatályos 
vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó záró 
elszámolással kapcsolatos döntések meghozatala 

97/2015. (XI. 25.) PEB hat. Kecskeméti Pro Homine Alapítvány támogatása 
98/2015. (XI. 25.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2015. (…..) önkormányzati 
rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

99/2015. (XI. 25.) PEB hat. Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 
2015. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi 
helyzetéről 
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100/2015. (XI. 25.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének  …./2015. (….)  önkormányzati 
rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 
13/2002. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

101/2015. (XI. 25.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …../2015. (….) önkormányzati 
rendelete a környezetvédelemről szóló 7/2008. 
(III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

102/2015. (XI. 25.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2015. (….) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

103/2015. (XI. 25.) PEB hat. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. 
december 31. napjával történő megszüntetése, 
valamint a „VARIO MEDCARE mobil 
Egészségőr” szolgáltatás bevezetésének 
megszervezése 

 
104/2015. (XI. 25.) PEB hat. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 

módosítása  
105/2015. (XI. 25.) PEB hat. OTP helyiséggel kapcsolatos döntések 
106/2015. (XI. 25.) PEB hat. Döntési javaslat meghozatala OTP Bank Nyrt. 

által használt helyiségek eladásáról 
107/2015. (XI. 25.) PEB hat. Kérelem adományozási szerződés módosításáról 
108/2015. (XI. 25.) PEB hat. Rendőrség klímatámogatása 
109/2015. (XI. 25.) PEB hat. Lengyel emlékű felállítása 
110/2015. (XI. 25.) PEB hat. A jegyző beszámolója az adóztatásról 
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 JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottságának, 2015. november 25-én, de: 9.00 órakor, a Városháza Dísztermében 
megtartott bizottsági üléséről. 
 
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 
      dr. Tóth Andrea   irodavezető 
      Rimóczi Erika  irodavezető 
      Mezeiné Hrubos Henrietta csoportvezető 
      Tengölics Judit  IGSZ vezető 
      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 mind az 5 fő jelen van. 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, illetve módosításra javaslata? Amennyiben nincs, nekem lenne, 
hogy a meghívó szerinti 7. / napirendi pontot („JANKAHIDY” BT fenntartási költség 
megfizetésének ügye) le kell venni a tárgyalandó napirendek közül. 
dr. Balogh László jegyző 
Kértünk be anyagot dr. Jankahidy Andrea ügyvédjétől, s tegnap délután érkezett be. 
Az alapterülete az épületnek nem változott meg. Az ügyvéd úr nem küldte be olyan 
határidőben az anyagot, amit kértünk tőle.  
Sebők Márta bizottság elnöke 
Polgármester úr azt kérte, hogy a sorrendet változtassuk meg. Az 1./ napirend legyen:  
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló viziközművekkel kapcsolatos 
döntések meghozatala”,2./ napirend legyen: Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének …/2015. (….) önkormányzati rendelete a 2015. évi 
költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról.”, 3./ 
napirend legyen: „Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi 
gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről”, s a többi napirendi pont tárgyalása 
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mehet folyamatosan. Aki ezzel a módosítással elfogadja a napirendi pontok 
tárgyalását, 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 Önkormányzatának tulajdonában  Basky András 
     álló viziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala  polgármester 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …../2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkor- polgármester 
     mányzati rendelet módosításáról 
3./ Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi gaz- Basky András 
     dálkodásának  I-III. negyedévi helyzetéről    polgármester  
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-   Basky András 
      nek …./2015. (….) önkormányzati rendelete az önkor-  polgármester 
      mányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati 
      rendelet módosításáról. 
5./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének    Basky András 
     ……/2015. (….) önkormányzati rendelete a környezetvédelem-   polgármester 
     ről szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításá- 
     ról 
6./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének   Basky András 
     ……/2015. (…..) önkormányzati rendelete az egyes szociális   polgármester 
     ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet  
     módosításáról 
     II. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. december 31.   Basky András 
     napjával történő megszüntetése, valamint a „VARIO MED-   polgármester 
     CARE mobil Egészségőr” szolgáltatás bevezetésének meg- 
     szervezése 
7./ Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítá-   Basky András 
     sa            polgármester 
8./ OTP helyiséggel kapcsolatos döntés       Basky András 
            polgármester 
9./ Kérelem adományozási szerződés módosításáról     Basky András 
            polgármester 
10/ A lengyel emlékmű állításával kapcsolatos döntések megho-   Basky András 
       zatala           polgármester 
11/ A jegyző beszámolója az adóztatásról      Basky András 
            polgármester 
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1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló viziközművekkel 
kapcsolatos döntések meghozatala 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az előterjesztés nagyon sok dolgot tartalmaz. Korábban már tárgyaltunk a bérleti díj 
mértékéről. A viziközmű vagyon a szennyvízzel, az ivóvízzel együtt 3,5 milliárd forint 
értékű vagyon, aminek a bérlője a BÁCSVÍZ Zrt. A bérleti díjnak kellene fedezetet 
nyújtania arra, hogy ezt a rendszert működésbe tudjuk tartani. A lakossági szolgáltatást 
nem lehet kétségbe vonni. Ez a vagyon különböző vagyonelemeket tartalmaz. Vannak 
olyan eszközök, melyek nem tartalmaztak értékcsökkenést, például az átemelő 
szivattyú. Ennek 14,5 %-a értékcsökkenés. Ez a bérleti díj, ami itt ki van mutatva, nem 
fog nekünk fedezetet biztosítani arra, hogy működőképes legyen a rendszerünk. 
Kurdi Viktor BÁCSVÍZ Zrt 
A problémák abból adódnak, hogy a viziközművek óriási fejlődésen mentek keresztül. 
30 milliárd forint értékű projekt zárult 2014-ben a BÁCSVÍZ működési területén. 
Amikor 2011. év végén megszületett a viziközmű törvény és rendezte azt, hogy a 
beapportált vagyont vissza kellett adni az önkormányzatoknak, akkor rögzítették azt az 
alapelvet, mely szerint a díjnak biztosítani kell azt, hogy a pótlási munkákat el tudják 
végezni. Akkor már tudtuk, hogy épülnek ezek a projektek. 2010-ig díjmegállapítók 
voltak az önkormányzatok és mindenki arra gondolt, hogy a fedezet biztosított lesz. 
Kezdetben elfogadtuk azt, hogy a fedezetek progresszíven fognak működni. Történt, 
hogy az országban a díjmegállapításért felelős szerv sehol sem alkalmazta és hirdette 
ki azokat a díjakat, amik az előállított víziközmű vagyon bérleti díját beletette volna a 
pótlási keretbe. Most előállt az az állapot, hogy a jelenleg aktivált vagyonok nem 
nyújtanak fedezetet arra, hogy a pótlási vagyonértékek megképződjenek. Tavaly 
szeptember 15-e volt a határidő arra, hogy összeállítsuk a tervet a felújítási, pótlási 
munkákra vonatkozóan. Módosítani kellett a műszaki kérelmet, amennyi bérleti díj 
összejön egy vízügyi rendszeren felül, addig az összeghatárig lehet tartozni az 
önkormányzatok részére pótlási, felújítási díjjal. Van két település, ahol a bérleti díjon 
belül az új munkákat akarja szerepeltetni az önkormányzat a gördülő fejlesztési 
tervben. A BÁCSVÍZ Zrt-vel 3 milliárd forint értékű többlet bérleti díjat kellene 
kitermelni. A BÁCSVÍZ Zrt-nél alkalmazott szolgáltatási díjakból, - amik vannak - , ki 
tudunk fizetni 600-800 millió forint összegű bérleti díjat.. A BÁCSVÍZ viziközmű 
rendszer jelenleg a tartalékait éli. 2,6 milliárd forint a BÁCSVÍZ Zrt tartaléka jelenleg.  
A viziközművek elkezdték csökkenteni a bérleti díjakat, így átálltak arra, hogy akár 1.- 
Ft-os bérleti díj is legyen. Ebből nem lehet érdemi munkát végezni. Vannak 10.000 
lakosságszámú városok, ahol 1.- Ft-os bérleti díj van 2013. óta. Júliustól az volt a 
jogszabály, hogy a bérleti díjak megállapítása nem az önkormányzat kompetenciája, 
hanem az Energetikai Hivatal hatáskörébe tartozik. Nagyon várjuk a bérleti díjak 
kihirdetését, s azt is, hogy a kormány hozzányúl-e a lakossági felhasználási díjakhoz. 
Óriási létbizonytalanság és gazdasági feszültség jellemzi a viziközmű társulatot. 3 
milliárd forintot kellene találni a mi esetünkben a probléma megoldására. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Lajosmizsén mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a lakosság részére tudjunk biztosítani 
megfelelő minőségű ivóvizet. 
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Kurdi Viktor BÁCSVÍZ Zrt 
Nekünk is az a célunk, mert akkor tud Lajosmizsén is megfelelő minőségű ivóvíz 
lenni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az átemelő szivattyúk 15 év alatt úgy gondolom, hogy cserére szorulnak, s az 
önkormányzat ezt nem tudja finanszírozni. 
Kurdi Viktor BÁCSVÍZ Zrt 
Nekünk a szolgáltatást működtetni kell. Nálunk a pótlásra, felújításra óriási 
raktárkészlet van, ahol szükséges, ott biztosítjuk. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Különböző településeken egyformák a díjak? 
Kurdi Viktor BÁCSVÍZ Zrt 
Nem egyformák, eltérőek. Amikor volt a 2010-es viziközmű törvény, befagytak a 
díjak, s aki nem változtatott rajta, maradt a régi rendszerben. Vannak még tartalékaink, 
pénzügyileg függetlenek vagyunk, de látszik, hogy a helyzet feszült. Bízunk benne, 
hogy majd kapunk normatív támogatást. A mi javaslatunk az, hogy csökkentsék az 
ÁFÁ-t, közmű adót el lehetne költeni a viziközmű vagyon fejlesztésére. Ha elvárják, 
hogy a cég „0” eredménnyel működjön, akkor nem tudom, hogy hogyan tudunk 
fejleszteni. Az elődeink a 6-8 %-os nyereséget vissza tudták fordítani fejlesztésre. 
Bízunk benne, hogy rövid úton fog jelentős változás beállni. A Hivatalhoz havonta, 
negyedévente kell adatokat küldenünk. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Önök 55 önkormányzatnak szolgáltatnak vizet, önkormányzatunk hol áll ezek között? 
Kurdi Viktor BÁCSVÍZ Zrt 
5,87 % a szennyvíz, ivóvízdíj 2,31.- Ft, ez alacsonynak számít. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ehhez a közmű vagyonhoz biztosításkötés van-e, és indokolt-e? 
dr. Balogh László jegyző 
Most kötjük meg, és ez körülbelül 1,5 millió forint kiadást jelent az önkormányzat 
részére. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ez működésre is kiterjed, vagy csak a vagyonra? 
dr. Balogh László jegyző 
Ez kizárólag a vagyonra, működésre nem terjed ki. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e hozzáfűznivaló ehhez a napirendi ponthoz? 
Basky András polgármester 
A lehetőségeket megvizsgáltuk, amit előterjesztettünk, azt látjuk a legoptimálisabb és 
szükséges megoldásnak. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. 
I .határozat-tervezet: Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló 
viziközművek használati díjával kapcsolatos döntés meghozatala. 
II. határozat-tervezet: Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló 
viziközművek vagyonértékelésének kiegészítésével kapcsolatos döntések meghozatala. 
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III. határozat-tervezet: Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló 
viziközművek üzemeltetési szerződésének módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatala. 
IV. határozat-tervezet: Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló 
viziközművekre vonatkozó, 2016-2030. közötti időszak gördülő fejlesztési tervével 
kapcsolatos döntések meghozatala 
V. határozat-tervezet: Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló 
viziközművekre vonatkozó, 2015. augusztus 31. napjáig hatályos vagyonkezelési 
szerződéshez kapcsolódó záró elszámolással kapcsolatos döntések meghozatala. 
Az 1.384.000.- Ft fizetése a BÁCSVÍZ Zrt-nek. Ezt miért nekünk  kell fizetni? 
Kurdi Viktor BÁCSVÍZ Zrt 
Az az összeg, amit a vagyonkezelési konstrukció során a BÁCSVÍZ Zrt pótlásként 
megvalósított, annyival többet költöttünk rá, mint amit ebben az időszakban lehetett 
volna. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, elfogadásra 
javaslom a határozat-tervezeteket. 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
92/2015. (XI. 25.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló viziközművek használati díjával kapcsolatos döntés 
meghozatala 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2015. november 26. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Aki az előterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
93/2015. (XI. 25.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló 
viziközművek vagyonértékelésének kiegészítésével kapcsolatos 
döntések meghozatala 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
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  az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
 
  Határidő: 2015. november 26. 
  Felelős:     A bizottság 
  
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Aki az előterjesztés III. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
94/2015. (XI. 25.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló viziközművek üzemeltetési szerződésének módosításával 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés III. határozat-tervezetét. 

 
   Határidő: 2015. november 26. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Aki az előterjesztés IV. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
95/2015. (XI. 25.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló viziközművekre vonatkozó, 2014-2030 közötti időszak  
gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntés meghozatala 

HATÁROZAT 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés IV. határozat-tervezetét. 

    
   Határidő: 2015. november  26. 
   Felelős:      A bizottság 
 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Aki az előterjesztés V.  határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
96/2015. (XI. 25.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló  
viziközművekre vonatkozó, 2015. augusztus 31. napjáig hatályos 
vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó záró elszámolással kapcso- 
latos döntések meghozatala 

HATÁROZAT 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés V. határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2015. november 26. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
10.00 órakor Kurdi Viktor eltávozott az ülésről. 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…..) 
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A költségvetést több ponton módosítani kellett. 
1./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (szeptember hó) 
kompenzációjára kapott összeg 1.182.243.- Ft. 
2./ Szociális ágazati pótlék támogatás 826.866.- Ft. 
3./ 2015. augusztus 01. naptól – október 31. napig (87 fő egyéb közfoglalkoztatási 
pályázatok támogatása  80-100 % támogatás) – összesen 16.001.643.- Ft támogatás. 
4./ Nyári diákmunka-támogatás összege 2015. augusztus 01. naptól – szeptember 30. 
napig – összesen: 632.462.- Ft. 
5./ A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás kiegészítő normatíva különbözete 
694.367.- Ft. 
6./ A II. világháborúban lezuhant repülőgép áldozatainak emlékére felállítandó 
emlékmű költsége 1.000.000.- Ft. 
7./ Utca névtáblák beszerzése 2.000.000.- Ft összegben, általános tartalékból 
céltartalékba kerül áthelyezésre. 
8./ IGSZ-nél 1 fő nyugdíjba vonulása 774.700.- Ft költség.  
Basky András polgármester 
A kolléga 5 havi munkabérre jogosult. 
 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Az érintett kolléga utolsó munkában töltött napja novemberre esik, ez a 2015. évi 
költségvetési évet terheli. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
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9./ 2015. október hónapban a BÁCSVÍZ Zrt által beszedett viziközmű-fejlesztési 
hozzájárulás 558.000.- Ft. 
10./ A 2014. évi elszámolás alapján visszafizetett állami támogatás (szociális ágazati 
pótlék) összege 44.657.- Ft. 
11./ A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai 
felújításához kapcsolódó pótmunkálatok 587.871.- Ft értékben az általános tartalék 
terhére. 
12./ A kecskeméti Pro Homine Alapítvány lajosmizsei fogyatékkal élő iskoláskorú 
gyermekek és a szociálisan rászoruló családjaik részére biztosítandó támogató 
szolgáltatások támogatására 300.000.- Ft. 
13./ A bérmegtakarítás ne kerüljön elvonásra a költségvetési rendelet végrehajtási 
szabályában foglaltak alapján az intézéményvezető döntése alapján, az intézményi 
dolgozók részére kifizethető legyen. 
14./ Integrált könyvelői program beszerzése 2.000.000.- Ft, céltartalékból biztosított. 
dr. Balogh László jegyző 
Ha a KASPER programot meg tudjuk vásárolni elfogadható áron, akkor azt 
mindenképpen be kell vezetni. Az ÁSZ vizsgálatnak a jelenlegi programmal (DOK) 
nagyon nehéz megfelelni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A KASPER program is képes olyan munkát kiváltani, mint az EPER program? 
dr. Balogh László jegyző 
Igen. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
15./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 143.383.- Ft. 
16./ Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának 
segítése (1 fő foglalkoztatása) 70.000.- Ft/hó. 
17./ Klíma berendezések beszerzése. Előirányzat átcsoportosítás személyi kiadásokból 
beruházásra 5.000.000.- Ft. 
dr. Balogh László jegyző 
Az épület emeleti szintjén van klíma berendezés, a földszinten nincs, s ezt is 
szeretnénk megvalósítani. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
18./ 2015. szeptember hó kompenzációjára – IGSZ : 405.130.- Ft és a Művelődési 
Ház: 111.760.- Ft intézményfinanszírozás. 
19./ Jubileumi jutalom 774.700.- Ft. 
20./ Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (számítógép, színes nyomtató, irodabútor). 
Én a magam részéről el tudom fogadni. 
A fogyatékkal élő iskoláskorú gyermekek és a szociálisan rászoruló családjaik részére 
biztosítandó támogató szolgáltatások támogatására 300.000.- Ft támogatás a Pro 
Homine Alapítvány részére. Ez egy határozati javaslat. Ezzel egyet tudok érteni teljes 
egészében. 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal-ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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97/2015. (XI. 25.) PEB hat. 
Kecskeméti Pro Homine Alapítvány 
támogatása 
 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés határozat-tervezetét. 
 

  Határidő: 2015. november 26. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi 
költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
98/2015. (XI. 25.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…/2015. (…..) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről  
szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi 
  költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének 
  módosítását. 
 
  Határidő: 2015. november 26. 
  Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának I-III. 
negyedévi helyzetéről 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A bevételek és kiadások alakulása tekintetében azt gondolom, hogy arányos számokat 
látok, a gazdálkodást kiegyensúlyozottnak gondolom. Van-e kérdés ezzel 
kapcsolatban? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló 
beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
99/2015. (XI. 25.) PEB hat. 
Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata  
2015. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről 
 

HATÁROZAT 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi 
gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót. 
 

   Határidő: 2015. november 26. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  …./2015. (….)  
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2002. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Előterjesztés 4.) bekezdése: 
„Javaslom továbbá a rendelet tárgyi hatályát akként szűkíteni, hogy annak hatálya ne 
csak az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére ne terjedjen 
ki, hanem a közterületek használatának részletes szabályaira sem” 
Nem értem és javaslom, hogy ne csak önkormányzati lakások értékesítése legyen.  
dr. Tóth Andrea irodavezető 
A közterület használatára vonatkozóan külön rendeletünk van. Kivennénk a rendelet 
hatálya alól a közterületre vonatkozó részt. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Módosítani kellett a hivatal elnevezését „Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” 
elnevezésre, az általános iskola elnevezését „Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola” megnevezésre. 
Előterjesztés 3. § (1) bekezdés: vagyonkataszter nyilvántartása, ez készen van? 
dr. Balogh László jegyző 
Negyedévente megtörténik a módosítás. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye, észrevétele? 
Nincs. Elfogadásra javaslom. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 
vagyonáról szóló 13/2002. (IV. 27.) 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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100/2015. (XI. 25.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  …./2015. (….)  önkormányzati rendelete az önkormányzat  
vagyonáról szóló 13/2002. (IV. 27.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2002. (IV. 27.) 
önkormányzati rendeletének módosítását. 

   Határidő: 2015. november 26. 
   Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (….) 
önkormányzati rendelete a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Szeretném megkérdezni Keresztes Ferenc MB elnököt, hogy a bizottság hogyan 
döntött és miben hozott változtatást. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
A Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta ezt a kérdést. Lényege ennek a módosításnak, 
hogy a 7/2008. (III. 20-i) önkormányzati rendeleten belül egy módosító javaslat 
született, ez pedig a környezetvédelmi díj átadásának a feltételére terjedt ki. Eddig a 
magánterületi részt értékelte a testület, ezen túl nagyobb hangsúlyt kapna a 
magánterület előtti közterületi rész, ez 60-70 %, s a kerítésen belüli rész pedig 30-40 
%, ami együttesen lenne 100 %. Pályázat útján lehetne egyrészt esélye annak, aki részt 
kívánna venni e témakörben. A másik lehetőség pedig az, hogy a Képviselő-testület 
tagja, vagy a bizottság is tehet javaslatot, ha valaki nem pályázott, de szépen rendezett 
a ház környéke. Mindkét esetben írásos pályázatot kell beadni fényképpel ellátva. Ha a 
testületi tagok javasolnak valakit, akkor írásos anyagot a javasolt személynek kellene 
elkészíteni. A pályázatot június 1-ig kellene benyújtani. A pályázaton javasolt 
területeket a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság 
megtekintené. Döntést az önkormányzat hozna a témakörben. A nyertes, vagy a 
nyertesek díszes táblát kapnának ajándékba, és ennek a használatára jogosultak 
lennének. A témával kapcsolatban történik hatásvizsgálati jelentés is, előzetes 
hatásvizsgálat alapján. Mindenféle tekintetben pozitív a mozgalom és jó példával 
járhatnak elő, akik szépen ápolják a ház környékét, beleértve az utcafrontot, ezzel 
közösségi érdekeket is szolgál a dolog. A tárgyi, pénzügyi és személyi feltételek is erre 
adottak az önkormányzatnál. Az előbb említett témakörök a környezetvédelemről 
szóló törvénybe, illetve határozatba belekerülnek. A határozat-tervezet tartalmazza a 
pályázat benyújtását, és annak feltételeit, a díj 25.000.- Ft lenne évente a nyertesnek, 
vagy a nyerteseknek. 5 díjazott lenne, ebből 3, aki pályázat útján terjeszti be az 
anyagot, a másik 2 pedig a Képviselő-testület tagjainak a javaslata alapján nyerhetne.  
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A díjban részesítettek 5 éven belül nem pályázhatnak újra. A korábbi paragrafusok 
hatályaikat vesztenék. A módosított rendelet 2016. január 1-jén lépne hatályba. 
dr. Balogh László jegyző 
A Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztéssel egyetértett. Két ponton át van módosító 
javaslata, a díj mértéke 20.000.- Ft-ról 25.000.- Ft-ra nőne és évente maximum 5fő 
kaphatna ilyen díjat. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Az 5 személy kevés, nem tudom, hogy lehetne-e növelni a fők számát. A 25.000.- Ft jó 
összeg. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Maximum 50.000.- Ft-ba gondolkodnék és minimum 3 személy legyen. A lakosságot 
kellene ösztönözni, hogy minél többen adjanak be pályázatot és tartsák rendbe 
környezetüket. 
Belusz László bizottsági tag 
Ez motiváló dolog, hogy minél többen adjanak be pályázatot. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Ez a rendelet elfogadható, nézzük meg, hogy működőképes-e. 
Basky András polgármester 
Először 50.000.- Ft volt a díj, de nem azok a pályázatok jöttek be, akik a legszebb 
környezettel rendelkeztek. Ezért tettük bele, hogy vannak nagyon szép utcafrontok, de 
a lakosság nem pályázik és valakit meglepünk azzal, hogy megajándékozzuk, mert 
szép az ingatlanának a környéke. Korábbi tapasztalat az volt, hogy 20.000.- Ft-al 
díjaztuk a pályázatát adott évben és utána következő évben újra beadta a díjazott a 
pályázatot. Ezért gondoltuk azt, hogy átértékeljük a dolgot, s nem pénzjutalmat, hanem 
táblát kap a pályázó, és erkölcsi elismerést. Ez végképp nem volt ösztönző.  
Most azt gondoltuk, hogy át kellene váltani, hogy a városközpont szempontjából 
legyen szép az összkép, ne csak az ingatlan belső kertje. Az sem jó, hogy nagyon 
magas összeget állapítsunk meg a környezetvédelmi díjra beérkezett pályázatok 
jutalmazása céljából, mert azok fognak pályázni, akik ezt pénzszerzésnek tekintik. 
Ajándékutalványról beszélünk, úgy kell számolni, hogy a 20.000.- Ft járulékaival 
együtt 30.000.- Ft, az 50.000.- Ft pedig járulékaival együtt 75.000.- Ft. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
A külterületi ingatlanoknak is lehet pályázni, Felsőlajoson haladó hagyománya van 
ennek a dolognak. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az jó, hogy aki egyszer kapott, az 5 évig nem pályázhat. Legyen 25.000.- Ft a díj 
összege. 
Belusz László bizottsági tag 
Az utcaképet is lehetne díjazni, ez is lényeges lenne a város összképe szempontjából. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Legyen meghatározva legalább 5 ház, akik benyújtják a pályázatot utca megjelöléssel. 
Nagyon jó ötletnek tartom, hogy a külterületi ingatlantulajdonosok is pályázhatnak. 
Külön kellene a közterületeket díjazni és a magáncélú közterületeket 
 
 



 15

Basky András polgármester 
Ha elvi megegyezésünk van, akkor lehet módosítani, de létszámkorlátot ne szabjunk. 
Az az igazi meglepetés, ha valaki nem számolt rá és elismerjük a ház körüli rendezett 
környezetét. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az ajándékutalvány értéke 25.000.- Ft legyen. 
Belusz László bizottsági tag 
A közterületen különböző akadályokat helyeznek el az emberek. Azt meg kellene 
szüntetni és fel kellene szólítani az embereket, hogy ezt tüntessék el. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A Ceglédi úton jelölni kellene az árkokat valamilyen módon, hogy ne legyen 
balesetveszélyes. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, vélemény, észrevétel, javaslat? Nincs. 
Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
környezetvédelemről szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítását 
azzal, hogy a környezetvédelmi díj összege 25.000.- Ft legyen. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
101/2015. (XI. 25.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…../2015. (….) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről 
szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Környezetvédelemről szóló 7/2008. (III. 20.) 
önkormányzati rendeletének módosítását azzal, hogy a 
környezetvédelmi díj összege 25.000.- Ft legyen. 
 

   Határidő: 2015. november 26. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
5 perc szünetet rendelek el 10.35 órakor. 
A szünet vége 10.40 órakor.  
Az ülést tovább folytatjuk. 
 
6./ Napirendi pont 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (….) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
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II. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. december 31. napjával történő 
megszüntetése, valamint a „VARIO MEDCARE mobil Egészségőr” szolgáltatás 
bevezetésének megszervezése 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fenntartási kötelezettsége lejár. Az EGYSZI 
vezetője készített egy költségbecslést a jövő évre. 2016. évtől évi 603.000.- Ft-ot jelent 
az új rendszer. A készülék nagyon modern, sokkal több feladatot tud ellátni, mint az 
eddigi rendszer. Az ellátottak egyedi szerződést kötnek a szolgáltatóval, az 
önkormányzat adja a 3 gondozó hölgyet. Egy készülék ára 55.000.- Ft+ÁFA. Kérdés, 
hogy hogyan kapcsolódik be az önkormányzat ebbe a rendszerbe? 
Belusz László bizottsági tag 
A tegnapi bizottsági ülésen itt volt Szabó úr, aki bemutatta a készüléket.  Ez egy 
karóra és egy készülék. GPS is van benne. A szerződő felektől 3 éves 
hűségnyilatkozatot kérnek. A készüléket élesben kipróbálta, 1 percen belül a 
diszpécser felvette. Ha a gondozott elesik, azt is látja a készülék. Ha nincs 
összeköttetés a gondozottal, azt is érzékeli a készülék, akkor ki kell menni a 
gondozónak. Aki igényli, megvásárolhatja a készüléket. Ez egy jó készülék az idősek 
gondozására, de akár személyi védelemre és vagyonvédelemre is szolgálhat. Az 
Önkormányzati Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 
Basky András polgármester 
Akik alacsony jövedelműek, azokat segítjük 1.000 - 2.000.- Ft-al a készülék 
bérlésében. 
Belusz László bizottsági tag 
Ebben a készülékben van egy SIM kártya, a T. Mobillal és a Telenorral vannak 
összeköttetésben. Pár négyzetméteren belül meg tudják mondani, hogy hol 
tartózkodnak a gondozottak. 
Basky András polgármester 
Ha a gondozott megnyomja a gombot, akkor bejelentkezik az Ercsi központ. A 
diszpécser központ kiszűri azt, hogy rendőrre van szükség, vagy orvosi ügyeletre. 
Azért kell a gondozónő, hogy segítsen a gondozotton. 3.870.- Ft-ot kell megfizetni 
havonta, aki ilyen készüléket szeretne. 
Belusz László bizottsági tag 
A gondozónőnek be kell jelentkeznie, hogy ő kint járt. Ha valakinek vérnyomást, 
testsúlyt kell mérni, át kell küldeni az adatokat és a diszpécser ezt rendezi. A 
készüléket fel kell tölteni naponta. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A szociális rendelet 6. pontjába bekerült, hogy jövedelemtől függően települési 
támogatás maximum 40.000.- Ft adható. 
A 7./ pont b./ alpontjában a környezettanulmány felvételének indokolt esetben az a.) 
alpontjában igazolások bekérése a tárgyévi 4. kérelem után. 
dr. Balogh László jegyző 
Indokolt esetet kellett meghatározni. A 3. kérelem után kell készíteni a 
környezettanulmányt. 
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Sebők Márta bizottság elnöke 
Az a gond, hogy a honlapon, ha fel lesz téve, hogy mennyi az az összeg, amit lehet 
igényelni éves szinten, az emberek megnézik, hogy mi a joguk, s akkor állandóan 
jönnek támogatásért. 
Basky András polgármester 
Én 8 éve tisztességgel és becsülettel viszem ezt a feladatot. A Képviselő-testület 5 
millió forint keretösszeget állapított meg, amit el lehet osztani. Volt olyan, amikor a 
saját pénzemből adtam valakinek 1.000.- Ft-ot, hogy tudjon venni magának 
élelmiszert. Én úgy gondolom, hogy nem jártam el szabálytalanul, mert aki azt 
mondta, hogy már 3 napja nem tudott enni, annak nem tudom azt mondani, hogy nem 
adok segélyt. Nem százezer forintokról van szó. Nem volt jó az a rendelet, ami eddig  
volt, azt be tudtuk tartani, most nehezítsük meg a dolgot. Nem érti a bizottság a 
helyzetet. Szívesen átadom a bizottságnak ezt a feladatot. Nem értem, hogy mi ez a 
teljes bizalmatlanság velem szemben. Nem értem, hogy miért próbálnak mindig 
ellenem tenni ebben a segélyezési dologban. Teljesen felesleges ezt a rendeletet 
elfogadni véleményem szerint. 
Belusz László bizottsági tag 
Be van szabályozva, hogy mikor adható támogatás. Alkotunk egy olyan rendeletet, 
ami kimondja a segélyezésre való jogosultságot még jobban, mint eddig. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A környező települések szociális rendelethez hasonló szeretnék. 
Basky András polgármester 
Eddig is benne volt az, hogy dokumentumokkal kell igazolni mindent. Még egyszer 
mondom, hogy nagyon szívesen átadom a bizottságnak ezt a feladatot. 
Belusz László bizottsági tag 
A polgármester úrnak miért nem szavazunk bizalmat. A bizottság részéről bizalom 
kell, hogy ezt a felelősségteljes munkáját is teljes nyugalommal tudja végezni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e még a napirenddel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben 
nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének 
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Keresztes Ferenc bizottsági tag kitávozott az ülésről 11.15 órakor, a bizottság a 
továbbiakban 4 fővel határozatképes. 
 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
102/2015. (XI. 25.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2015. (….) önkormányzati rendelete az egyes szociális  
ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

HATÁROZAT 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendeletének módosítását. 
 

   Határidő: 2015. november 26. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Aki elfogadja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. december 31. napjával 
történő megszüntetését, valamint a „VARIO MEDCARE mobil Egészségőr” 
szolgáltatás bevezetésének megszervezését, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal-ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-  az alábbi határozatot hozta: 
103/2015. (XI. 25.) PEB hat. 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. december 31.  
napjával történő megszüntetése, valamint a „VARIO MEDCARE  
mobil Egészségőr” szolgáltatás bevezetésének megszervezése 
 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. 
december 31. napjával történő megszüntetését, valamint a 
„VARIO MEDCARE mobil Egészségőr” szolgáltatás 
bevezetésének megszervezését. 
 

   Határidő: 2015. november 26. 
   Felelős:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása  
Sebők Márta bizottság elnöke 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 15-én határozott 
idejű – 2015. december 31. napjáig tartó – hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 
kötött az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. A 
szerződésünk hamarosan lejár. A Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést 
módosítani szükséges. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítását. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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104/2015. (XI. 25.) PEB hat. 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási  
Szerződés módosítása  

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

    
   Határidő: 2015. november 26. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
Keresztes Ferenc bizottsági tag visszajött a bizottsági ülésre 11.25 órakor, a bizottság a 
továbbiakban 5 fővel határozatképes. 
 
8./ Napirendi pont 
OTP helyiséggel kapcsolatos döntések 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kérném a polgármester urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
Basky András polgármester 
Az OTP eddig fizette a vízszámláját, de mást nem fizetett. Úgy gondoljuk, hogy mivel 
a tetőt megcsináltattuk, ők is járuljanak hozzá a közös költségekhez. Szeretnénk bérleti 
díjat is kapni. Amikor az OTP lakást bérelték, 1.450.- Ft/m2 volt a bérleti díja, amikor 
a lakást nem üzleti célra használták. Itt inkább a bérleti díjban kellene elindulnunk. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Két határozati javaslat van. 
I. határozati javaslat: 
Döntési javaslat meghozatala OTP helyiség bérletével kapcsolatban. 
Rendben van, 1.500.- Ft-ot fogadjuk el négyzetméterenként. Kérdés, vélemény ezzel 
kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
105/2015. (XI. 25.) PEB hat. 
OTP helyiséggel kapcsolatos döntések 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
   selő-testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét azzal,  
   hogy a meghatározott helyiségek bérleti díja 1.500.- Ft/m2/hó 
   legyen. 
   Határidő: 2015. november 26. 
   Felelős:     A bizottság 
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Sebők Márta bizottság elnöke 
II. határozati javaslat: 
Döntési javaslat meghozatala OTP Bank Nyrt. által használt helyiségek eladásáról 
Nem kívánjuk értékesíteni az ingatlant. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
106/2015. (XI. 25.) PEB hat. 
Döntési javaslat meghozatala OTP Bank 
Nyrt. által használt helyiségek eladásáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága nem javasolja a Képviselő-
testületnek az OTP Bank Nyrt által használt helyiségek eladását. 
 
Határidő: 2015. november 26. 
Felelős:    A bizottság 

 
9./ Napirendi pont 
Kérelem adományozási szerződés módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján 2015. évben 
a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 1.500.000 forint támogatásban részesült  
Lajosmizse Város Önkormányzatától. 
A szerződést a Rendőrség támogatásáról a két fél 2015. március 17-én írta alá. A 
szerződés 5./c pontja értelmében a támogatás felhasználásának elszámolási határideje 
2015. december 31-e. 
A Rendőrség 2015. október 27-én megkeresett egy szerződésmódosítási kérelemmel, 
hogy határidőben kívánnak felhasználni egymillió forintot, a fennmaradó 500.000.- 
forintot pedig a Lajosmizsei Rendőrőrsnél elrendelt túlszolgálatok finanszírozására, 
valamint a Lajosmizsei Rendőrőrs illetékességi területén a járőr-szolgálat 
megerősítésére szeretnék fordítani, amely összeggel 2016. június 30-ig kívánnának 
elszámolni. 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? 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: 
107/2015. (XI. 25.) PEB hat. 
Kérelem adományozási szerződés  
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
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   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2015. november 26. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
Basky András polgármester 
Felmerült egy olyan kérés, hogy szeretne a rendőrség klímát az épületbe. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ezt a jövő évi támogatás terhére kérje a rendőrség, s akkor azon a jogcímen kapja meg. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
108/2015. (XI. 25.) PEB hat. 
Rendőrség klímatámogatása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 

selő-testületnek, hogy a Lajosmizsei Rendőrőrs klímatámogatás 
jogcímén kérje a 2015. évi támogatását. 
 
Határidő: 2015. november 26. 
Felelős:     A bizottság 

 
10./ Napirendi pont 
Lengyel emlékű felállítása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A Képviselő-testület döntött, hogy a II. világháború után lezuhant gép áldozatai 
lengyel állampolgárok voltak. A konzul megkeresett bennünket ezzel kapcsolatban. Az 
emlékmű elhelyezésére a központi parkot választották, a talpazatot mi fogjuk 
megcsinálni. Erre kellene 1 millió forint. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A lengyel és a magyar pilóták nevét jelöljük meg. 
Basky András polgármester 
Magyar pilóta nem volt. Javaslom, hogy három település legyen rajta, Lajosmizse, 
Varsó, és ahova ment a repülőgép. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs.  Elfogadásra javaslom 
a lengyel emlékmű állításával kapcsolatos döntések meghozatalát. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
109/2015. (XI. 26.) PEB hat. 
Lengyel emlékű felállítása 
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HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2015. november 26. 
   Felelős:     A bizottság 
 
11./ Napirendi pont 
A jegyző beszámolója az adóztatsáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Úgy érzem, hogy elértük adóbevételeink maximumát.  Az adatok 2015. január 1-től 
szeptember 30-a közötti időszakot foglalják magukban. Kérdésem, hogy az iparűzési 
adó, idegenforgalmi adó hátralék az elmúlt évekhez képest hogyan alakult és a 
túlfizetések? 
dr. Balogh László jegyző 
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hátralékok ne nőjenek. Vannak azok a 
cégek, személyek, akik projekt cégeket hoznak létre és be is csődölnek, amikorra az 
adófizetés következne. Adott esetben még a rendőrséggel is kerestetjük azon 
személyeket, akik kibújnak az adófizetési kötelezettségük alól. A behajtást mi 
magunk, illetve a bírósági végrehajtóval is végeztetjük. 
Adókedvezményt nem adhatunk, adókulcsot a testület állapítja meg. Azok a plusz  
bevételek, amiket a végrehajtó bevonásával el tudtunk érni, azt eltértük. 
Bízunk benne, hogy az iparűzési adóból hiányzó összeg a decemberi feltöltéssel be fog 
folyni. A tervezett adóbevételünk 99 %-ban már a mai napig befolyt. 
Fizetéskönnyítésként, aki hozzánk fordul, próbálunk segíteni, haladékot adni, 
részletfizetési kedvezményt adunk. Akik a felszólításra nem reagálnak, nincs más 
választásunk, csak az, hogy vagy mi magunk próbálkozunk a behajtással, vagy átadjuk 
a végrehajtónak.  
 
11.50 órakor eltávozott Belusz László bizottsági tag, a bizottság a továbbiakban 4 
fővel határozatképes. 
 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, 
véleménye, észrevétele? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a 
jegyző úr beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
110/2015. (XI. 25.) PEB hat. 
A jegyző beszámolója az adóztatásról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a jegyző beszámolóját az adóztatásról. 
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Határidő: 2015. november 26. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy a honlapon jelent-e meg valami előrelépés, hogy fel legyenek téve a 
honlapra azok a cégek, akik vállalkozók. Információt kellene kivinni a honlapra, hogy 
miért célszerű letelepedni Lajosmizsén a vállalkozóknak. Akik iparűzési adót fizetnek 
Lajosmizsén, arról van olyan információ, hogy milyen feladatokat végeznek az egyes 
vállalkozók? Az a jellemző a vállalkozókra, hogy hirdetik magukat az interneten. 
Lajosmizsén is ezt kell tenni. 
Nagyon sok szép horgásztavunk is van, nyugodtan lehet Lajosmizsére jönni ilyen 
céllal is. 
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Tari Endre elköltözik Lajosmizséről, nem tudja a túra útvonalat szervezni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Egyéb kérdés van-e még nincs. Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a 
mai ülésünket ezennel berekesztem 12.00 órakor. 
 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 
 
  Sebők Márta sk.     Belusz László sk. 
  PEB elnöke      PEB tagja 
         jkv. aláírója 
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