Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága
Ikt.sz.: LMKOH/814/24/2015.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság üléséről
készült jegyzőkönyv
2015. október 20.

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya
84/2015. (X. 20.) PEB hat.

85/2015. (X. 20.) PEB hat.

86/2015. (X. 20.) PEB hat.

87/2015. (X. 20.) PEB hat.

88/2015. (X. 20.) PEB hat.
89/2015. (X. 20.) PEB hat.
90/2015. (X. 20.) PEB hat.

91/2015. (X. 20.) PEB hat.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének …../2015. (…) önkormányzati
rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012.
(VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2015. (…..) önkormányzati a
helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Utca névtáblák beszerzése
Integrált könyvelői program beszerzése
Lajosmizse
és
Felsőlajos
Köznevelési,
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanács Elnökének beszámolója a
Tanács munkájáról
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi
közbeszerzési tervének módosítása
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2015. október 20-án, kedden reggel 8.00
órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről
Jelen vannak:

Sebők Márta
Keresztes Ferenc
Belusz László
Sápi Zsomborné

bizottság elnöke
bizottság tagja
bizottság tagja
bizottság tagja

dr. Török Tamás bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről.
Tanácskozási joggal megjelentek:

Basky András polgármester
Sápi Tibor alpolgármester
dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
Rimóczi Erika irodavezető
Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető
Horváth Sándor pályázati referens
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens
Szilágyi Ödön irodavezető
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ ZRT
Szőrös Zoltán

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. A meghívót
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek.
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb más napirendi pont
tárgyalására, illetve módosításra javaslata?
Amennyiben nincs, nekem az lenne a javaslatom, hogy a Lajosmizse Város 2015. évi
Közbeszerzési Tervének módosítása legyen felvéve. Aki a meghívóban közzétett
napirendi pontokat elfogadja a plusz napirendi pont felvételével együtt, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirendi pontok:

Előterjesztő:

1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2015. (…) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módo-

Basky András
polgármester
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sításáról
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015. (….) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési
adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2015. (….) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2015. (….) önkormányzati rendelete az egyes szociális
ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
5./ Kárpátaljai település támogatása
6./ Utca névtáblák beszerzése
7./ Integrált könyvelői program beszerzése
8./ Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének
beszámolója a Tanács munkájáról
9./Lajosmizse Város 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
10./ Egyebek

Basky András
polgármester

Basky András
polgármester

Basky András
polgármester

Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester

1./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (…)
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (VII. 06.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Sebők Márta bizottság elnöke
Tisztelettel köszöntöm a napirendi pont keretében SütőVilmos urat. Kérem, hogy
mondja el a napirendi ponttal kapcsolatban az észrevételeit.
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt.
Tisztelettel köszöntöm Önöket. A rendelet-tervezettel kapcsolatban mondanám a
javaslataimat és indokolnám is.
Az 1. pont 1. bekezdés a./ pont: „Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a
kibocsátót terheli, aki műszakilag ráköthetne, de nem köt rá. Ide raknék egy pontot, és
b./ pontba azt írnám be, hogy „kivéve a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés
alapján egyedi kis szennyvíztisztító alkalmazása.” Tehát a jogszabály szerint, akinek a
hatósági engedélyezés alapján egyedi kis szennyvíz tisztítója van, annak nem kell
rákötni a csatornára”. Nem gondolom, hogy sok ilyen lenne, mert egész Kecskeméten
egy ilyen van. Ezt ki kell hagyni a rendeletből, ha nincs ilyen.
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Mezeiné Hrubos Henrietta adó csoportvezető
A törvény ezt kiveszi, hogy akinek egyedi szennyvíztisztítója van, annak nem kell
rákötnie a csatornára. Kormányhivatali felülvizsgálat alkalmával kifogásolták, hogy
beletettük a rendeletbe teljesen a törvényi szöveget, és a vízjogi engedélyezés hatálya
alá tartozó rendelkezésre nem szabható ki talajterhelés.
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt.
Javasolnám, hogy a helyi vízgazdálkodási hatósági engedély hatálya alá tartozó
szennyvíz tervezés, kivéve, ha a törvény egyedi zárt szennyvíztározót alkalmaz. Aki
nem köt rá, annak kell fizetni. Fontos azt leírni, hogy szikkasztót alkalmaz, vagy zárt
tartályba való ürítést? Ez zavaró, mert ott van az „is”, s ez számomra azt jelenti, hogy
nem köt rá, és zárt szennyvíztározót is alkalmaz. Én másként fogalmaznék. Az kellene
csak, hogy „Nem köt rá”.
A b./ pontba javasolnám azt, hogy az a kibocsátó, akinek vízfogyasztása mérési
felhasználás híján nem állapítható meg, ott talajterhelési díjként 60 liter/fő díjat köteles
figyelembe venni. Nagyon keveselljük a 60 litert, a jelenlegi értékesített szennyvizet,
ami 2015. I-VIII. hó között befolyt a szennyvíztelepre és értékesítve is lett, azt
elosztottam a bekötések számával, s 142 liter jött ki egy főre, ami nagyon sok. Ez azért
van, mert nem vettem figyelembe a társasházi bekötéseket. Ott több bekötés van, s egy
háztartás bekötésen több is szerepel. Tehát a valós érték az a 110 liter/fő körül van.
Mindenképpen javasolnám a 60 liter/főt megemelni 80, vagy 100 liter/főre. Ugyanis
nem lesz az emberekre ösztönző hatás.
Basky András polgármester
Ha 1.800.- Ft-jával beszorozzuk, olyan értékek jönnek ki, hogy azért az nem kevés, s
az már önmagában is ösztönző. Egy m3 szennyvíz Lajosmizsén 300.- Ft. Azt csak
saccolni tudjuk, hogy 60-80-100 liter, mert aki méri, az tudja, hogy 20 m3-t
fogyasztott el egy évben, vagy 120 m3-t. Általában aki nem köt rá, az a kisfogyasztó,
aki egyébként is kevés pénzből gazdálkodik, keveset is fogyaszt, lehet, hogy
fürdőszobája sincsen. Tehát én azzal a 80 literre és a 100 literrel óvatosan bánnék.
Olyan rendeletet alkotni nem lehet, ami mindenkire tökéletesen illeszkedjék, csak
közelíteni lehet hozzá.
Sebők Márta bizottság elnöke
És az nem járható út, hogy felemeljük 80 literre, és adott esetben egyedi elbírálással
kedvezményt adunk a kis nyugdíjasoknak?
Basky András polgármester
Ha 60 literrel számolunk egy főt 365 napon keresztül, akkor az 37.000.- Ft-ot fizet
talajterhelési díjként.
dr. Balogh László jegyző
Nem diszkriminálhatunk senkit.
Sebők Márta bizottság elnöke
A 70 liter elfogadható?
Basky András polgármester
Én elfogadom.
Sebők Márta bizottság elnöke
Bizottsági tagok részéről ez elfogadható?

5

Keresztes Ferenc bizottsági tag
Én jelentéktelennek tartom.
Belusz László bizottsági tag
Elfogadom.
Basky András polgármester
45.000.- Ft talajterhelési díjat fog fizetni egy fő után, ha ketten vannak, akkor ennek a
duplája, akkor már érdemes rákötni.
Sebők Márta bizottság elnöke
Haladjunk tovább.
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt
Következő a 2. § c./ pont. „50 %-os talajterhelési díj kedvezmény illeti meg a rákötési
évet követően azt a magánszemélyt, kibocsátót, aki szennyvíz csatlakozási lehetősége
augusztus előtt nyílt meg és a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
egyedülálló esetében 300 %-át. Az öregségi nyugdíj 28.500.- Ft. Itt javasolnám, hogy
100 % díjkedvezmény, méghozzá azért, mert a régi csatornáról beszélünk, hogy akinek
a háza előtt az utcán van kinn csatorna, de nincsen bekötő csatorna sem a telekhatárig,
nincsen házi csatorna sem a telekhatártól házig. Ennek a külső szakasznak a tervezése,
kivitelezése igen borsos ár, amit neki egyedül kell vállalnia, hogy rákössön. Mondok
egy példát. Ha egy 10 m utcai csatornát kell neki építenie, akkor az kb. 100-150.000.Ft + a tervezés. Ez kb. 200.000.- Ft-ba bele fog kerülni, hogy rákössön. Tehát akkor
ösztönöznénk a régi csatornára való rákötést, ha talajterhelési díjfizetési mentességet
kapna, ha bizonyos határidőig ráköt. A c./ pont a régi bekötésről szól, mert azt írja,
hogy 2015. augusztus 1-je előtt volt neki lehetősége rákötni.
Basky András polgármester
Ez akkor érvényes, ha valaki rákötött a csatornára eddig az időpontig.
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt
Ha most ráköt, eddig nem kötött rá. A talajterhelési díjat ki kellene rá vetni.
Basky András polgármester
Akik a régi csatornás részen laknak, s nem kötöttek rá, már most is a talajterhelési díj
ki van vetve.
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt
S ezt fizették is?
Mezeiné Hrubos Henrietta adó csoportvezető
Igen.
Sebők Márta bizottság elnöke
Sokan vannak, akik ezt fizetik?
Mezeiné Hrubos Henrietta adó csoportvezető
Körülbelül 50 háztartás.
Sebők Márta bizottság elnöke
Ez nagyon sok. S őket nem lehet rákényszeríteni a csatorna rákötésre?
Basky András polgármester
A talajterhelési díj fizetése a kényszer.
Sebők Márta bizottság elnöke
Akkor miért adunk kedvezményt?
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Mezeiné Hrubos Henrietta adó csoportvezető
A kedvezmény eddig is megvolt, mert aki kis nyugdíjas, kicsi pénze van, egy
személyes háztartás, egy gyermek, egy szülő, az nem tudja megfizetni.
Basky András polgármester
Vannak olyan esetek, amikor valaki nem keres, csak minimálbért, van neki még egy
gyermeke, s ha még az problémás is, bejön, be akarja köttetni, de elmondja, hogy ő ezt
az összeget nem tudja kigazdálkodni. Az, hogy a 100.000.- Ft-os jövedelemből ő
megéljen, a házát fenntartsa, a csatornára rákössön úgy, hogy neki az 150.000.- Ft-jába
kerül, azt ő nem nagyon tudja bevállalni.
Sebők Márta bizottság elnöke
Fenntartani fenn tudná egyébként, ha már működne ez a rendszer?
Basky András polgármester
Akkor lehet, hogy az előzőekben számolt 25 m3 vizet beszorozzuk 300.- Ft-al, 7.500.Ft évente egy 25 m3-es vízfogyasztás.
Sebők Márta bizottság elnöke
50 %-os kedvezménnyel mennyi lehetne?
Basky András polgármester
25 m3 x 1.800 = 45.000.- Ft : 2 = 22.500.- Ft.
Sebők Márta bizottság elnöke
Olyan konstrukciót nem tudnánk elképzelni, hogy valamiféle részletfizetésben, vagy
támogatásban részesítené az önkormányzat?
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt
Kecskeméten is volt olyan, hogy a város tehetős összeggel támogatta a
csatornabekötéseket, akinek szüksége volt rá, akár 100 %-ban is, viszont nekünk
üzemeltetőnek az a problémánk, hogy ha azokat rákényszerítsük a csatornára, akiknek
nincs pénzük; akkor a csatornadíjat hogyan tudják fizetni? Van egy olyan réteg, akinek
muszály elengedni, mert még a talajterhelési díjat sem tudják fizetni.
Basky András polgármester
A csatornadíjat sem tudják fizetni és a talajterhelési díjat sem.
Sebők Márta bizottság elnöke
Van-e még egyéb más kiegészítenivaló?
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt
Még egy dolog lett volna, nem a rendelet-tervezethez, hanem az előterjesztéshez.
Nekem a többi városnál településnél nagyon jó tapasztalataim vannak, s nem
javasolnám a teljes kedvezményt a 70 éven felülieknek, hanem jövedelemhez kötném,
mert van olyan 70 éven felüli, akinek több a nyugdíja, mint másnak a munkabére.
Sebők Márta bizottság elnöke
Ott milyen jövedelemkorlátot javasolna megállapítani?
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt
Nem automatikusan javasolnám adni, hanem az öregkori nyugdíj legkisebb
összegének 200 %-át, tehát aki 70 éven felüli és az öregségi nyugdíj 200, illetve 300
%-át nem éri el.
Basky András polgármester
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A 300 % az 85.000.- Ft. Egy egyedül élő esetében, akinek 85.000.- Ft-ja van, abból ő
maximum meg tud élni, de problémát okoz neki a gyógyszerének kiváltása, a
fűtésszámlák kifizetése, a villany, lakásbiztosítást fizetni és élni.
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt
Az előterjesztésben az van írva, hogy „az önkormányzat mentességet biztosít az
egyedülálló 70 éven felüli kibocsátó részére, mindenkinek - s akinek 300.000.- Ft
nyugdíja van, annak is, - ezt nem javasolnám, - továbbá, az önálló háztartásban élő
házastársak, illetve élettársak részére is, ahol mindketten 70 éven felüliek”.Itt a
korlátozó tényező a 70 éven felüli. Mindkét félnek lehet magas nyugdíja.
Sebők Márta bizottság elnöke
Jogosnak tartom ezt a felvetést.
Basky András polgármester
A 150.000.- Ft az a határ, ami elfogadható lenne.
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt
Az volt a javaslatom, hogy a 70 éven felüliek és a háztartásban az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200, illetve 300 %-át.
Sebők Márta bizottság elnöke
Én azt mondom, hogy a 150.000.- Ft az nagyon magas összeg, mert legtöbb embernek
nincs 150.000.- Ft nyugdíja Lajosmizse vonatkozásában.
Basky András polgármester
A 85.000- Ft-ot én kevésnek tartom, mert 85.000.- Ft-ból nem nagyon lehet megélni, s
még akkor csatornát is le kell kötni. 120.000.- Ft elfogadható lenne?
Sebők Márta bizottság elnöke
Aki vállalkozó volt, és minimálbéren volt bejelentve egész életében, akkor azok mind
kedvezményt fognak kapni. A Rákóczi utca lakossága egy elöregedett utca, ott nagy
valószínűséggel senki sem fog fizetni. Én azt mondom, hogy Sütő úrnak e tekintetben
igaza van. Vagy legyen 300 és 400 %. A 400 % az 28.500- Ft, annak az ötszöröse az
145.000.- Ft. Van-e még valami kérdés, hozzászólás?
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt
Egy tájékoztatást szeretnék elmondani. Törvény írja elő, hogy aki az ingatlanján saját
kúttal rendelkezik, és nincs rákötve az ivóvízhálózatra, annak december 31-ig mérőt
kell felszerelnie a saját kútjára. Erre vonatkozóan most fogok kiküldeni levelet az
ingatlantulajdonosoknak, ahol le lesz írva az, hogy milyen törvény írja elő, mi alapján
mondjuk ki ezt, hogyan kell kialakítani a mérőt, kb. mennyibe kerül. December 31-ig
kell megcsinálni, illetve az is le lesz írva utolsó mondatban, hogy ha valaki nem
mérősíti a saját kútját, az pedig átalányos elszámolásban fog részesülni. A víz nincs
rákötve, saját kútból történik az ellátás, szennyvíz keletkezik, a szennyvíz belemegy a
hálózatba, az nincs mérve, és ezért a saját kútból történő kivételnél kell megmérni a
vizet. Aki erre nem hajlandó – mert nem olcsó megoldás ennek a kialakítása – ott az
átalányos elszámolás lesz továbbra is, mint ahogy eddig volt, hogy meg van határozva,
hogy az ingatlan milyen besorolású, - komfortos, összkomfortos stb. – s hogy egy főre
hány litert számolunk, s azután van, illetve lesz elszámolva a csatornadíj. Erről
értesítés fog kimenni a lakosság felé. Konkrétan Lajosmizsén nem tudom, hogy hány
háztartást érint, de kb. 50 saját kutas ingatlan van. Ez azokra az ingatlan
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tulajdonosokra vonatkozik, akik rá tudnának kötni a csatornahálózatra. Van olyan,
hogy az utcában nincs víz, de csatorna van, s saját kútja van, és szennyvizet enged el.
Péli Szilveszter települési képviselő
Tehát akinek se csatornája, se vezetékes vize nincs, arra nem vonatkozik.
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt
Ott csatornadíjat sem tudunk számlázni.
Sebők Márta bizottság elnöke
Itt akkor a kedvezmény a 70 éven felülieknek is jövedelemhatárhoz kötött és a 300 és
400 % legyen.
Azt szeretném kérdezni, hogy az előterjesztés 3.) pontja 2./ bekezdésének vége: „2016.
december 31-i dátum.” Ez jó? Folyamatosan ez a dátum van használva. Először
beszéltünk a rendelet-tervezetről, akkor 2016. június 30-at beszéltünk. Ez a dátum jó?
Belusz László bizottsági tag
Igen, múltkor a június 30-át hoztuk rendeletbe.
Sebők Márta bizottságelnöke
Beszéltünk róla előzetes egyeztetéssel.
Basky András polgármester
Amikor beszéltünk erről a dologról, akkor az volt, hogy 2016. december 31-ig adunk
kedvezményt.
Sebők Márta bizottság elnöke
Először 2015. december 31-ig volt a kedvezmény dátuma. Utána azt mondtuk, hogy
fél évvel meghosszabbítjuk, azaz 2016. június 30-ig, ide pedig 2016. december 31-e
van írva. Ez itt jó? Így volt tervezve?
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt
Egy év helyett másfél év lehetősége van az állampolgárnak a csatornarákötésre.
Sebők Márta bizottság elnöke
Ez nem hosszú?
Basky András polgármester
De hosszú. Nekem úgy rémlik, hogy az volt az utolsó egyezség, hogy 2016. december
31-ig lesz a rákötési határidő.
Belusz László bizottsági tag
Igen, de addig teljes mentesség lenne a talajterhelési díj vonatkozásában.
Basky András polgármester
Viszont felvetődött a beszélgetések során, hogy 2016. június 30-ig adunk teljes
menteséget, akkor a lakosság 2016. júniusában fog rákötni, és nem ösztönző hatású
lesz. A BÁCSVÍZ Zrt-vel beszéltünk erről a dologról, annak eredményeképpen volt az
a javaslat, hogy 2015. december 31-e legyen, mert én beszéltem a kivitelezőkkel, s ők
mondták, hogy nekik novemberi teljesítésre vannak vállalásaik. Tehát nem tud
november 1-ig a lakosság rákötni fizikai lehetetlenségből, viszont december 31-ig rá
tud kötni. Ha azt mondjuk, hogy december 31-e a határidő, akkor igyekszik mindenki
rákötni. Viszont a rendeletünket bármikor módosíthatjuk, s ha úgy látjuk, hogy ez
nagy problémát okoz, mert ténylegesen nincs a lakosságnak lehetősége rákötni, akkor
utólag módosítunk rajta, hogy meghosszabbítjuk valamennyi idővel. A lakosságot
ösztönözni kell a csatornarákötésre. Amilyen időpontot meghatározunk a rákötés
időpontját illetően, a lakosság addig fog rákötni, vagy ráköt, de nem jelenti le. Most is
érezhető, hogy a lakosság ráköt, de nem jelenti le a Víziközmű Társulat részére.
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Nyilatkozatot kell kitölteni, amit mindenki megkapott postai úton több oldalas
tájékoztatás mellett. Legalábbis mindenkihez igyekeztünk eljuttatni és a Hírlapban is
benne volt az információ erre vonatkozóan.
Sebők Márta bizottság elnöke
Rendben van, akkor ezekkel a módosításokkal elfogadható a rendelet-tervezet.
Basky András polgármester
Kérnénk a módosításokat összefoglalni.
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt
Rendelet-tervezet 6. oldal 1. §. 1./a. pont: „Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a
kibocsátót terheli, aki a csatornára nem köt rá.” és a helyi vízgazdálkodási hatósági
engedély hatálya alá tartozó szennyvíz elhelyezés, illetve egyedi zárt szennyvíztározót
is alkalmaz.” Ez, hogy alkalmaz, ez nem kellene, csak az, hogy nem köt rá.
Mezeiné Hrubos Henrietta adó csoportvezető
Ez normaszöveg.
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt
Az és az kötőszó. Azt jelenti, hogy nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvíz elhelyezés, ideértve egyedi zárt
szennyvíztározót is alkalmaz. S ha valami harmadik lehetőséget alkalmaz?
dr. Balogh László jegyző
Ez maradjon így, mert normaszöveg.
Basky András polgármester
Rendelet-tervezet 6. oldal 1. §. 1/b. pont: Azon kibocsátó, akinek vízfelhasználása
mérési lehetőség hiányában nem állapítható meg – itt is vonatkozik az, hogy aki előtt
elmegy a csatorna, annak rá kellene kötni, s mérni a vízfogyasztását, s itt 60 liter
helyett 70 liter/fő vízmennyiséget kötelesek figyelembe venni. Az egyedi eseteket
megpróbáljuk valamilyen módon kezelni.
Ahányan be vannak jelentkezve az ingatlanba, annyiszor 70 litert kell figyelembe
venni. Aki életvitelszerűen nem ott tartózkodik, de be van jelentve, annak már nincs
vízfogyasztása. Azokról az ingatlantulajdonosokról beszélünk, akik előtt elmegy a víz
is és a csatorna is. Talajterhelési díjat kell fizetni a csatorna után, aki nem köt rá.
Akinek hidroforja van, és arról működik a teljes lakásnak a teljes vízellátása, s vannak
négyen a lakásban, itt négyszer 70 litert kell számolni, s csak 1 fő lakik ott, akkor az
problémát fog okozni.
dr. Balogh László jegyző
Nem, mert három napon belül mindenki köteles bejelenteni a tényleges lakóhelyét.
Ennél pontosabb nyilvántartás nincs. Az a törvényes, aki be van jelentkezve a lakásba.
Sebők Márta bizottság elnöke
70 év felettieknél a 300, illetve a 400 % nincs benne a rendeletben?
Basky András polgármester
Még nincs, majd most lesz.
dr. Balogh László jegyző
Rendelet-tervezet 6. oldal 2. § 1/c. A kedvezmény a régi csatornabekötésnél, ha valaki
ráköt, akkor 50 % legyen, ne 100 %, azt mondta a szakember.
Itt a 70 év felettieknél a kedvezményt illetően a százalékok jók a 200, illetve 300 %. Itt
nem gondoltuk a rendeletünket változtatni.
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Basky András polgármester
A rendeletünket úgy kellene megalkotni, hogy akkor kapja meg a 100 %-os
kedvezményt, amelyik évben ráköt. A rákötés belekerül 200-300.000.- Ft-ba, s ha még
pluszban kivetjük a talajterhelési díjat, az lehet 100.000.- Ft is, akkor az már akkor
összeg, hogy biztos, nem tudja megcsinálni. De ha rákötött, s elengedjük a
talajterhelési díjat, mert úgy működik a rendszer, hogy egy évvel később kell
bevallani.
dr. Balogh László jegyző
Pont ezért van megfogalmazva rosszul, mert az esedékesség a következő évben lesz, s
a rákötést követő évben kell megfizetni. A rákötést megelőz 1 év talajterhelési díjából
kapja meg az 50 % kedvezményt. Tehát a rákötést követő évben nincs talajterhelési
díj. A rákötést megelőző év talajterhelési díját akarjuk 50 %-ban mérsékelni.
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt
A rákötés évére vonatkozóan talajterhelési díjat az önkormányzat nem szab ki.
dr. Balogh László jegyző
Az esedékesség ilyenkor a rákövetkező év.
Ha csak a rákötés évének a talajterhelési díját engedjük el, akkor jelentős különbségek
lesznek. Ha januárban köt rá, akkor egy hónapot engedünk el, ha decemberben, akkor
12 hónapot.
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt
Ez a megfogalmazás sem jó így. A rákötés időpontjától visszamenőleg 6 hónap, vagy
12 hónap.
dr. Balogh László jegyző
Ezt hogyan fogják tudni kezelni a kollégák?
Mezeiné Hrubos Henrietta adó csoportvezető
Igen, ez nehéz lesz, mert jönni fognak majd a reklamációk a lakosság részéről.
dr. Balogh László jegyző
Ha segíteni akarunk, akkor nekünk az lenne jó, és a legegyszerűbb, hogy a rákötést
megelőző évnek a talajterhelési díját adjuk vissza. Akkor mindegy, hogy januárban köt
rá, vagy decemberben, a rákötés évét megelőző évnek a talajterhelési díjából adjuk ezt
a kedvezményt. Akkor kap egy évet és visszakapja a felét. Ezzel segítettünk, s nem
kényszerítjük magunkat bele egy olyan bonyolult számítási metódusba, ami egyébként
támadható.
A rákötést megelőző évnek a teljes talajterhelési díjának az 50 %-át, egy teljes évet
engedünk el így. Kérdés, hogy mit engedünk el. Ez testületi döntést igényel.
Mezeiné Hrubos Henrietta adó csoportvezető
Ez sem lesz jó, mert ez nem kezelhető.
Basky András polgármester
Mi lenne, hogy ha kerek összeget állapítanánk meg?
Belusz László bizottsági tag
Az nem lehet, mert mindenkinek egyedileg változó. Nem mindegy, hogy ketten laknak
a lakásban, vagy hárman.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
Én a 100 %-ot javasolnám elengedni, mert az jobban ösztönző. Aki eddig nem kötött
rá, annak nagy valószínűséggel pénzügyi oka volt. Hátha így meg tudja oldani.
Nekem az a véleményem.
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Basky András polgármester
Én egyébként azt is el tudnám képzelni, hogy a rákötés éve előtti évtől engedem el,
tehát január 1-jétől, s akkor lesz, akinek egy év két hónap lesz elengedve, lesz, akinek
egy év 8-10 hónapot engedünk el.
Belusz László bizottsági tag
Nem lehet az, hogy megkapja az egy évet, az előző évnek a teljes összegét, ez
egyértelmű, s elszámolható, és kompenzálni a tört évvel.
Basky András polgármester
Ez nem olyan túl bonyolult, mert ha valaki június 30-án köt rá, akkor az előző évi
talajterhelési díjat engedjük el neki, s januártól júniusig pedig fizeti a talajterhelési
díjat. Ha decemberben köt rá, akkor el van engedve az előző teljes év, és decemberig
pedig fizeti a talajterhelési díjat.
Mezeiné Hrubos Henrietta adó csoportvezető
Akkor az előző évet visszaadjuk a befizetőnek?
Belusz László bizottsági tag
Kompenzálni kellene pont ezzel, csak annyit kiküldeni, ami esedékes a tört évre.
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt
Ha az előző évet elengedjük, akkor az azt jelenti, hogy vissza kell neki fizetni?
Mezeiné Hrubos Henrietta adó csoportvezető
Igen, mert mindig az előző évet kell fizetni talajterhelési díjként.
Basky András polgármester
Ha még nem fizette be, akkor elengedhető. Ha valaki bejön talajterhelési díjat fizetni,
akkor meg lehet neki mondani, hogy ha most elintézi, s 1-2 hónapon belül ráköt, és
nem fizeti be, akkor elengedjük a talajterhelési díjat.
Mezeiné Hrubos Henrietta adó csoportvezető
Igen, de ha márciusig nem fizeti be, akkor nekem el kell kezdenem behajtani, s akkor
behajtok, s utána pedig visszafizetjük?
Basky András polgármester
Akkor visszafizetjük, de az biztos, ha akkor neki nem kell befizetnie ezt a 100.000.Ft-ot, mert a vizet is bekötötte, a csatornát is, s nem kell neki befizetnie akkor a
talajterhelési díjat, akkor az már ösztönző hatású.
Mezeiné Hrubos Henrietta adó csoportvezető
Eljárási szabályokat is nézni kell, mert ha egyszer behajtottam, akkor miért adom neki
vissza. Addig jogos volt, utána pedig nem. Ezt indokolni is kell. Ezt nem lehet
megindokolni egy határozatban.
BaskyAndrás polgármester
Ez most a régire vonatkozik, de egy év után mindenkire fog vonatkozni.
Mezeiné Hrubos Henrietta adó csoportvezető
Kérdés, hogy a mostani csatornásoknak adunk-e majd kedvezményt, ha véletlen nem
tud rákötni 2016. december 31-ig, vagy csak a régi csatornásokat diszkrimináljuk,
hogy csak azoknak jár mentesség?
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt
Jogos a diszkrimináció, mert neki 200.000.- Ft-al többe kerül a bekötés, mert bekötő
csatornát is kell építenie és meg is kell terveztetnie. Ha minden így maradna, s ha
ráköt, az önkormányzat adna legalább 80.000.- Ft támogatást, az is megoldás lenne.
Belusz László bizottsági tag
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Támogatási összeg alapja az előző évi talajterhelési díj.
dr. Balogh László jegyző
Az nem fogja fedezni, mert most pár százezer forint a rákötés.
Basky András polgármester
Most az új rákötésekről van szó. Aki még nem kötött rá, fizeti a talajterhelési díjat 4
évig, akkor neki azt a talajterhelési díjat visszafizetjük. Az ő pénze mozog csak.
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt
Igen, de támogatásként, mert az fog támogatást kapni, aki befizette, aki nem fizette be,
az nem. A saját pénzét kapja vissza.
dr. Balogh László jegyző
A bizottság mondja meg, hogy mit szeretne.
Belusz László bizottsági tag
Segíteni szeretnénk, s hogy a szándék könyvelés szempontjából és számszaki
szempontból is helytálló legyen, a befizetett talajterhelési díj mértékében tudjuk
támogatni, illetve segíteni. A támogatási alap az előző év befizetett talajterhelési díja.
Aki nem fizetett, az nem kap támogatást. Ez a 2. § 1/c. pontra vonatkozik.
Sebők Márta bizottság elnöke
Ez támogatható. Javaslom ezt elfogadni.
Mezeiné Hrubos Henrietta adó csoportvezető
Ha valakinek 130.000.-Ft talajterhelési díja van, akkor azt adjuk vissza?
Basky András polgármester
Igen, annál ösztönzőbb a hatás. Annyiból el is lehet végezni a rákötést.
Sütő Vilmos BÁCSVÍZ Zrt.
A támogatás alapja a megelőző év talajterhelési díja lenne, de maximum 100.000.- Ft.
Belusz László bizottsági tag
Így is lehet.
Basky András polgármester
Egy éves intervallumot adunk vissza, az előző évit, ha rákötött.
dr. Balogh László jegyző
Ez csak a régi csatornabekötésre vonatkozik?
Belusz László bizottsági tag
Igen, a 2. § 1/c. pontra.
Basky András polgármester
Egy év múlva vonatkozni fog mindenkire.
dr. Balogh László jegyző
Igen, de akkor módosítani kell a rendeletet. S akkor megszűnik ez a különbség, hogy
augusztus 1-je előtti, és augusztus 1-je utáni rákötés.
Sebők Márta bizottság elnöke
Igen, akkor erről szavazhatunk?
Belusz László bizottsági tag
Még van módosítás. Hol van a 70 év feletti és 300-400 %?
dr. Balogh László jegyző
Ha az eredeti rendeletnek nézzük a 2. §. 2. bekezdését, akkor az azt mondja, hogy
„Talajterhelési díj fizetésénél az önkormányzat mentességet biztosít az egyedülálló 70
éven felüli kibocsátó részére.”, és ezt kell kiegészíteni azzal, hogy 2. § 2 bekezdés a./
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az egyedülálló 70 éven felüli részére, ha a mindenkori öregségi nyugdíj összegének
400 %-át nem haladja meg az egy főre eső jövedelme. A 2. § 2. bekezdés b./ pontja:
„Önálló háztartásban élő kibocsájtó házastársak, illetve élettársak részére mentességet
biztosítunk, ahol mindketten 70 éven felüliek, s ide viszont
hozzárakjuk, „és az öregségi nyugdíj minimum 300 %-át nem haladja meg az egy főre
eső jövedelme.”
Volt-e még egyéb módosítás?
Sebők Márta bizottság elnöke
Van-e még egyéb módosítási javaslat, kiegészítés? Nincs, akkor szavazhatunk? Aki az
elhangzott módosításokkal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
84/2015. (X. 20.) PEB hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2015. (…) önkormányzati rendelete a talajterhelési
díjról szóló 27/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet
módosításáról
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi kiegészítésekkel:
- Rendelet-tervezet 6. oldal 1. §. 1./a. pont:
„Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a csatornára
nem köt rá,” és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedély hatálya alá tartozó
szennyvíz elhelyezés, illetve egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.”
- Rendelet-tervezet 6. oldal 1. §. 1/b. pont:
„ Azon kibocsátó, aki előtt elmegy a csatorna, s vízfelhasználása mérési
lehetőség hiányában nem állapítható meg, 60 liter helyett 70 liter/fő
vízmennyiséget kötelesek figyelembe venni.”
- Az új rákötéseket a befizetett talajterhelési díj mértékében tudjuk támogatni.
A támogatási alap az előző év befizetett talajterhelési díja.
- Az eredeti rendelet 2. §. 2. bekezdése azt mondja, hogy „Talajterhelési díj
fizetésénél az önkormányzat mentességet biztosít az egyedülálló 70 éven felüli
kibocsátó részére.”, ezt kell kiegészíteni azzal, „hogy 2. § 2 bekezdés a./ az
egyedülálló 70 éven felüli részére, ha a mindenkori öregségi nyugdíj
összegének 400 %-ot nem haladja meg az egy főre eső jövedelme.”
- Az eredeti rendelet 2. § 2. bekezdés b./ pontja: „Önálló háztartásban élő
kibocsájtó házastársak, illetve élettársak részére mentességet biztosítunk, ahol
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mindketten 70 éven felüliek, ezt kell kiegészíteni azzal, „és az öregségi
nyugdíj minimum 300 % -át nem haladja meg az egy főre eső jövedelme.”
Határidő: 2015. október 22.
Felelős: A bizottság
2./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (…..)
önkormányzati a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Sebők Márta bizottság elnöke
Az új törvény lehetőséget ad arra, hogy a fogorvosok, házi orvosok iparűzési adó
kedvezményben részesülhetnek. Az elmúlt bizottsági ülésen arról volt szó, hogy 50 %os kedvezményt adunk az orvosoknak iparűzési adó vonatkozásában. Ez elfogadhatóe?
Basky András polgármester
Arról is szó volt, hogy beszéljek a Jankahidy doktornővel. Ezt meg is tettem. Amikor
az általuk fizetendő díj meg lett állapítva, a közösen használt és az egyénileg használt
területekre mindenki fizeti az átlagot. Mindenkinek 10 m2-el kell fizetni a rendelője
előtti területből. Ezt állapítottuk meg. Jankahidy doktornő saját mérőórát, saját vízórát
szereltetett fel és ez alapján fizet. Nem történt meg a doktornő részéről a szerződésmódosítás. Ő a régi rendszer szerint fizet, több 100.000.- Ft-os kintlévősége van. Az Ő
négyezetmétere után havi 48.000.- Ft-ot kellene fizetni 2014-ben, ami 583.000.- Ft lett
volna. Az Ő fizetendő összege 450.804.- Ft lett volna az új szerződés szerint. 2014-ben
450.000.- Ft helyett 260.000.- Ft befizetése van. Mondtam neki, hogy szeretném, ha
eljönne a bizottsági ülésre. Jelenleg rendel a doktornő. Délután a Mezőgazdasági
Bizottságra fog a jogi képviselőjével érkezni. Abban kellene megoldást találni, hogy Ő
hogyan fizessen. A doktornő ragaszkodik ahhoz, hogy az általa felszerelt mérőóra
szerint kelljen fizetnie. Vízfogyasztása kéthavonta 1 m3. Éves átlagot számoltunk és
év végén van egy korrekciós tétel. A bent lévő orvosok esetén mindenkinek átalányt
számolunk. Az idei évben 37.550.- Ft-ot fizet mindenki és decemberben lesz egy
korrekciós tétel. Nem az aláírt szerződés szerint szeretne fizetni, hanem a tényleges
fogyasztását.
Sebők Márta bizottság elnöke
A doktornő bérlő, ha nem tetszik neki, akkor „menjen el.”
Basky András polgármester
Megváltoztak az épületnek a szerkezet funkciói, a doktornő azzal érvel. Van egy élő
szerződés a doktornő és az önkormányzat között, s a szerint kell számlázni. Vagy fizet
a régi szerződés szerint, vagy aláírja az új szerződését. Nem tudjuk figyelembe venni
már az egyedi mérőórás szerződését, hanem annyit fizessen, mint a többi orvos.
Belusz László bizottsági tag
Ha nem sikerül vele megállapodni, akkor nem kap kedvezményt, mert hátraléka van.
Basky András polgármester
Az 50 %-ot állapítsuk meg. Van az élő szerződésünk, s a szerint kell fizetni, a másik
választás pedig, hogy a kidolgozott és az évenkénti egységes összeget fizeti, veszteség
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nem éri a régi szerződéshez képest. Azt nem méltányoljuk, hogy egyedi szerződés
szerint menjen továbbra is a rezsi díj fizetés részéről.
Sebők Márta bizottság elnöke
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása a napirendhez?
Nincs. Javaslom, hogy 50 %-os helyi iparűzési adókedvezményben részesüljön a
háziorvos, a védőnői vállalkozó, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az
adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
85/2015. (X. 20.) PEB hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015. (…..) önkormányzati a helyi iparűzési adóról
szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletének módosítását
azzal, hogy 50 %-os mértékű adókedvezményben részesüljön az a háziorvos, a védőnői vállalkozó, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja
az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
Határidő: 2015. október 22.
Felelős: A bizottság
3./ 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
Több ponton módosult a költségvetési rendeletünk.
1./ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (július-augusztus havi)
kompenzációja 2.388.997 Ft.
2./ Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás előleg 2.539.380.- Ft.
3./ Erzsébet utalvány összege 4.569.000.- Ft.
4./ Kárpátaljai település támogatása 250.000.- Ft.
5./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 500.000.- Ft.
Basky András polgármester
Fényreklámos területről gondolkodtunk a Művelődési Háznál.

Sebők Márta bizottság elnöke
6./ Közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerás beruházáshoz kapcsolódó
többletköltség. 5 millió forintos pályázatot nyertünk, a kivitelezés 6 millió forintos.
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Basky András polgármester
Majdnem 400.000.- Ft-al lett olcsóbb, mint az eredeti árajánlat.
Sebők Márta bizottság elnöke
7./ Vagyonmérleg felülvizsgálata 1.016.000.- Ft, mely a Szalontai Bt részére lesz
kifizetve.
8./ Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Általános iskola idegen
nyelvi tankönyvek beszerzéséhez 200.000.- Ft támogatás.
9./ Hűtőkamra kompresszorának meghibásodása 1.151.000.- Ft.
10./ Előirányzat átcsoportosítása. Ez mit jelent?
Basky András polgármester
A költségvetésnél az útkarbantartásnál el lett különítve a beruházásra 10.000.000.- Ft.
A dologi kiadásokból a beruházásokba tesszük át.
Sebők Márta bizottság elnöke
11./ Közös Önkormányzati Hivatalnál előirányzat módosítása.
12./ IGSZ előirányzat módosítás.
13./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. július – augusztus havi
kompenzációjára kapott összeg, IGSZ-nél 810.260 Ft, Művelődési Háznál 223.520.Ft.
14./ 2015. évi Erzsébet utalványra kapott összeg.
15./ Fekete István Sportiskolai Általános Iskola konyháján lévő hűtőkamra
kompresszorának cseréje 1.151.000.- Ft.
16./ Iskolai tantermek kialakítására 21.305.000.- Ft, tantermi asztalok, padok, székek
beszerzésére 10.000.- Ft. Helyesítő tétel: átcsoportosítás dologi kiadásból
beruházásokra.
17./ „Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen” elnevezésű projekttel
kapcsolatban felmerülő kiadások helyesítő tétele, átcsoportosítás dologi kiadásból
beruházásokba.
18./ „Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse területén” elnevezésű projekttel
kapcsolatban felmerülő szállítói finanszírozások és utófinanszírozásban kapott
összegek rendezőtétele.
19./ Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése miatti előirányzat átcsoportosítás.
20./ Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatás és szükséges önerő
biztosítása 640.000.- Ft.
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs. Elfogadásra javaslom a költségvetési rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
86/2015. (X. 20.) 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

17

Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását.
Határidő: 2015. október 22.
Felelős: A bizottság
4./ 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
Nem találom benne az utalványokat. A támogatás módja étel utalvány, tüzelő
utalvány.
Basky András polgármester
Ha mi utalványt adunk, akkor adót kell fizetni utána. Az, hogy elszámol vele, vagy
hozza az élelmiszerről a számlát. Az elszámolási kötelezettséget kell meghatározni. Ha
adunk 2.000.- Ft-ot, akkor 3.000.- Ft-ba kerülne nekünk.
Sebők Márta bizottság elnöke
A tüzelő utalvánnyal mi a helyzet? Ugyan úgy van, mint az ételutalványnál?
Basky András polgármester
Ha 2.000.- Ft élelmiszer segélyt adunk, akkor nem kell, hogy ez nekünk 3.000.- Ft-ba
kerüljön. Az, aki minimális segélyt kap és családi pótlékot, annak élelmiszerellátási
problémái lehetnek.
Sebők Márta bizottság elnöke
Mi a helyzet a környezettanulmánnyal, hogy környezettanulmányhoz köthetők
bizonyos segélyek 10.000.- Ft felett. Ezt sem találom itt, ez is diszkriminatív?
dr. Balogh László jegyző
Itt olyan nehéz helyzetbe hoztak bennünket, hogy hoztak egy központi jogszabályt,
törvényt, annak végrehajtási rendelete nem lett. Azt gondolom, hogy törvényben ez
egyértelműen le van szabályozva. Azt gondolom, hogy ami gyakorlat most van a
törvényesség szempontjából más településeken, az én általam a jogi karon tanított,
szerzett jog Értem a szándékot, hogy visszaszorítani azt a réteget, akik ezzel
visszaélnek, de az a baj, hogy amikor megszorítást végzünk, akkor azokat a rétegeket
is megszorítjuk, akik egyébként meg rá vannak szorulva.
Sebők Márta bizottság elnöke
Igen, csak amikor a gyógyszertárban az idős néni sorba nézi a receptjeit és azt mondja,
hogy nem tudom mindet kiváltani, csak a fontosabbakat. S akkor mondják, hogy miért
nem megy az önkormányzathoz. Azt mondta, hogy voltam bent és megaláztak, hogy
többet nem megyek. Ez a réteg nem kap.
Basky András polgármester
Nem értem, hogy mivel lett megalázva, mert pont azon vagyunk, hogy aki rá van
szorulva, az kapjon támogatást. Ezzel a Kecskemétről hozott példáknak a rendeletbe
történő beépítésével érezné magát megalázva egy kis nyugdíjas, pont ezért nem
akarunk nagy megszorításokat tenni a segélyezést illetően, mert idáig is csak azoknak
adtunk, akik tényleg rá voltak szorulva, illetve a törvényi kitételnek megfelelnek.
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Vannak olyan egyedi esetek, hogy akinek a nyugdíja nagyon kicsi, s ha neki azonnal
segítünk, akkor átvészeli a problémát. Azt gondolom, hogy az eddig beépített
szabályok segítették a döntéseinket és nem hátráltatták.
Azok érzik magukat megalázva, akik rászorulnak, s mindenféle kritériummal találják
magukat szemben igénylés esetén. Az a segélymennyiség, amit kiosztottunk, egy
nagyon szolidan kiosztott segély. 7 millió forint szokott lenni éves szinten. Ez alá nem
tudom leszorítani ennek költségkeretét. Attól a szegény rétegtől ne sajnáljuk ezt a
pénzt. Vissza kell szorítani, igyekszem is visszaszorítani, de a „0”-ra nem szoríthatjuk
vissza, jövedelemhatárt nem javaslok megjelölni, mert nem tudunk tudni segíteni,
amikor szüksége van a rászorulónak. Ha valaki a gyógyszertárban megaláztatva érzi
magát, biztos, hogy nem jön többé segítségért, még ha máskor is óriási szüksége lenne
rá. Ha valaki nagyon nehéz helyzetben van, akkor tudunk segíteni segélyt illetően, ha
nem szabunk sok kritériumot, amit teljesíteni kell. Kecskeméten nagyon sok más
támogatást kap az igénylő alapból, (lakhatási támogatás, tüzelő támogatás, stb.), ezért
lett ott levéve az általános támogatás. Ezért szorították le a rendkívüli segélyt
Kecskeméten. Ha csak települési támogatásnak hívjuk, akkor meghatározott keret
lehet. Éves szinten 20.000.- Ft-ot tudunk adni. Rendeletünkben szabályozva lesz az,
hogy mennyi összeget kaphat valaki éves szinten. Az egy főre eső összegnél nem
tennék túl alacsony értékhatárt, mert az a réteg fog belekerülni, akinek semmilyen
jövedelme nincs.
Sebők Márta bizottság elnöke
A környezettanulmányt tegyük bele. A következő kérdésem az lenne, hogy nem
állapítható meg települési támogatás, itt a temetési segéllyel kapcsolatban beszélünk, a
4. szakasz 4. pontjának az a.) pontja, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
jövedelem meghaladja a családban élők öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át. Azért ez elég nagy összeg. Egyedül élő, akkor pedig a 400 %.
Sebők Márta bizottság elnöke
„Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás a család egy főre jutó jövedelme
meghaladja az öregségi nyugdíj ….. %-át”. Ide mekkora összeg kerüljön?
Basky András polgármester
Vannak olyan esetek, akinek az egy főre eső jövedelme a 300 %-ot eléri, azt a 85.000.Ft-ot, s ha most segítünk rajta, akkor most ő ebből a helyzetből ki tud lábalni. Ilyen
esetekben szokott előfordulni, hogy egy kicsit magasabb összegű segítséget kap valaki.
Én a magam részéről a jövedelemhatárt nem tenném bele, mert nem tudunk azoknak
adni támogatást, akiknek a legnagyobb szüksége van rá. Mi sem akarunk túlzásokba
esni a segélyek kifizetésénél. Nem célunk az, hogy az idejövő és rá nem szoruló
fiatalokat minden esetben kiszolgáljuk. Viszont ha nem segítünk, s valamilyen
komolyan baj adja elő magát emiatt, akkor azt mondják, hogy az önkormányzat nem
segített. Ezt el szeretnénk kerülni. Ezek a most beépített szabályok segítik azt a
döntésünket, hogy minél ritkábban, minél kevesebbet kapjon valaki. Ez, hogy 10.000.Ft feletti segélynél környezettanulmányt kell végezni, nem szokott 10.000.- Ft feletti
egyszeri segélyt kapni csak az, aki nem idejár, s tényleg akkor jön, ha óriási nagy
problémája van, vagy ha idejár is, tényleg olyan nehéz szituációban, van, amit nem tud
másként kezelni. Ha például egy gyermeket el kell vinni Pestre, mert szívműtéte van,
akkor nem tudom azt mondani, hogy csak 1.000.- Ft-ot adok neki, mert a családnak a
jövedelme mellett a beteg gyermek egy óriási teher. Ilyen esetben előfordult az, hogy
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nagyobb összeget kapott. Akinek leég a háza, az kap 30.000.- Ft-ot, vagy esetlegesen
50.000.- Ft-ot. Ugyanúgy gondolkodunk mi is, mint a bizottság elnöke, amiket mond.
Sebők Márta bizottság elnöke
A települési támogatás minimum 1.000.- Ft, maximum mennyi lehet? Én 10.000.- Ftot javasolnék és igazolásokkal alátámasztva.
Belusz László bizottsági tag
Én maximum 20.000.- Ft-ot javasolnék.
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
Eddig is be kellett minden igazolást csatolni a kérelmekhez és ez után is be kell.
Belusz László bizottsági tag
Ne írjunk be %-ot, ahogy a polgármester úr javasolta, az úgy jó.
Basky András polgármester
Ha mégis kell meghatározni jövedelemhatárt, akkor a mindenkori nyugdíjminimum
300 %-át javasolnám jövedelemhatárnak.
Sebők Márta bizottság elnöke
Egyedül élő és gyermekét egyedül nevelők esetében kellene támogatást nyújtani.
Sebők Márta bizottság elnöke
A hivatal, amikor indokoltnak látja, akkor végezzen környezettanulmányt.
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
Mi minősül indokolt esetnek?
Sebők Márta bizottság elnöke
Azt döntse el a hivatal, s a 3. kérelem után kellene környezettanulmányt végezni.
Basky András polgármester
Sem az étkezési, sem a tüzelő támogatást nem tudjuk utalványban adni.
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
A tárgyévi 3. eset legyen, az adott évben a 3. megjelenést követően kell
környezettanulmányt végezni.
dr. Balogh László jegyző
Írjuk bele, hogy a környezettanulmány érvényessége 6 hónap legyen.
Belusz László bizottsági tag
Én azt javasolnám, hogy a tárgyévre legyen a környezettanulmány érvényes.
Sebők Márta bizottság elnöke
Van-e még ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Aki az elhangzott
módosításokkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a
bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
87/2015. (X. 20.) PEB hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tesületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete az egyes
szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
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az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiakkal:
-

települési támogatás összege legyen évi 20.000.- Ft
a
hivatal,
amikor
indokoltnak látja,
akkor
végezzen
környezettanulmányt, a tárgyévi 3. kérelem után, s a
környezettanulmány érvényessége legyen a tárgyév.

Határidő: 2015. október 22.
Felelős: A bizottság

5./ Napirendi pont
Kárpátaljai település támogatása
Sebők Márta bizottság elnöke
250.000.- Ft-ot fogunk átutalni a kárpátaljai településnek. Mennyi összeg érkezett be
idáig a külső támogatásból?
Basky András polgármester
10.000.- Ft.
Sebők Márta bizottság elnöke
A napi költségek fedezésére és kiadására kellene fordítani, élelmiszerre és tüzelőre.
Basky András polgármester
Az ottani önkormányzatnak felajánljuk, s az önkormányzat tudja, hogy mire fordítsa.
Sebők Márta bizottság elnöke
Elsősorban a magyar lakosságnak kellene adni.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
Első körben csak a magyarokat kellene támogatni.
Horváth Sándor pályázati referens
Beregrákosnál az egyház kéri a támogatást.
Sápi Tibor alpolgármester
Körbe kellene járni, mert nem tudjuk, hogy van-e rá még szükség, vagy nincs, mert ez
a felhívás már korábban volt.
Basky András polgármester
„Bene” település lakossága nagy részben magyar.
Sápi Tibor alpolgármester
Nem biztos, hogy most el kellene dönteni, hanem valamilyen információt szerezni
kell, hogy kinek adjuk.
Sebők Márta bizottság elnöke
250.000.- Ft legyen a támogatás, de kinek?
Belusz László bizottsági tag
Én azt javaslom, hogy legyen „Bene” település számára adva a támogatás.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
Egy kicsi településnek nagyobb szüksége van támogatásra, mint egy nagyobb
településnek.
Basky András polgármester
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Mindenki gondolkodjon erről és nézzen utána, hogy melyik település kapja meg a
támogatást.
Sebők Márta bizottság elnöke
Köszönöm. Konkrét döntés, határozat nem született a napirendet illetően.
6./ Napirendi pont
Utca névtáblák beszerzése
Sebők Márta bizottság elnöke
Mekkora a megsemmisülési esély? Tetszenek az utca névtáblák.
Belusz László bizottsági tag
A fő úton táblás, egyéb úton oszlopos megoldás lenne célszerű.
Sebők Márta bizottság elnöke
Mi van, ha első körben a közintézményeket tábláznánk ki?
Kovács Gábor főtanácsos
Arra kellene forrás, hogy a közterületeket általánosan rendezni kell, és akkor lehetne
egységes táblákat kihelyezni. A közterületek rendezésével párhuzamosan lehet ez
ügyben tovább menni.
Sebők Márta bizottság elnöke
Dönteni kell, hogy oszlopos névtábla legyen, vagy táblás.
Kovács Gábor főtanácsos
35 utcára oszlopos megoldás, az 35 x 20.000.- Ft = 700.000.- Ft.
Sebők Márta bizottság elnöke
A tájékoztató táblát hova kell kitenni?
Kovács Gábor főtanácsos
A buszmegállókhoz. Az ár 45-60.000.- Ft között lenne egy táblával számolva. Ebből 5
tábla kellene.
dr. Balogh László jegyző
Hamarosan kiíródnak a „Zöld város” pályázatok.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
Lajosmizsét bemutató tábla kellene a Puszta templomhoz, vagy a Gerébi kastélyhoz. A
központba kellene kihelyezni az ilyen táblát, ami bemutatja Lajosmizse történetét.
Kovács Gábor főtanácsos
A központ rendezése fontos lenne.
Basky András polgármester
Bizonyos szinten az utca névtáblákat meg kellene valósítani.
Belusz László bizottsági tag
Ne várjunk tovább a táblák megvalósításával, az 1 millió forintot költsük el az utca
névtáblákra.
Basky András polgármester
2 millió forintot is költhetünk rá. Az E-5-ös főút mentén néhány táblát kitennék.
Belusz László bizottsági tag
Javaslom, hogy az E-5-ös főút mindkét oldala legyen kitáblázva. Egyik évben az egyik
fele, a másik évben a másik fele. Jelenleg 2 millió forint van rá. 1200 tábla van. A
templom túloldala legyen kitáblázva.
Sebők Márta bizottság elnöke
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Ez elfogadható. Van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs.
Aki elfogadja, hogy az E-5-ös főút mindkét oldala legyen kitáblázva, Budapest felé
haladva először a Dózsa György bal oldala, majd pedig a Dózsa György út jobb oldala
legyen utca névtáblákkal ellátva, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
88/2015. (X. 20.) PEB hat.
Utca névtáblák beszerzése
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az E-5-ös főút mindkét oldala legyen kitáblázva, Budapest felé haladva először a Dózsa György bal
oldala, majd pedig a Dózsa György út jobb oldala legyen utcanévtáblákkal ellátva.
Határidő: 2015. október 22.
Felelős: A bizottság

7./ Napirendi pont
Integrált könyvelői program beszerzése
Sebők Márta bizottság elnöke
Kérdezem erről Rimóczi Erikát.
Rimóczi Erika megbízott pénzügyi irodavezető
Új számviteli szabályozás lépett hatályba 2014. évben, mely maga után vonja az új
számviteli rendre történő áttérést. Az áttérés, a számviteli rend gyakorlati alkalmazása,
a folyamatos, hibamentes, komplex munkafolyamatok biztosítása problémákat okoz az
önkormányzatnak a jelenleg rendelkezésre álló szoftverrel.
„Az operatív gazdálkodási jogkörök alakulása, (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés,
teljesítés igazolása, és érvényesítés,) a szabályok betartásának ellenőrzése” című
vizsgálatról szóló, LMKOH/34/13/2015. sz. ellenőrzési jelentésben is javaslatot tett a
belső ellenőr egy olyan nyilvántartási programra, amellyel lehetővé válik a
kötelezettségvállalás nyilvántartása és az érvényesítő számára az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 56. és 58. §–
ában előírtak teljesítése.
Az alábbi három cégtől kértünk árajánlatot az általuk kidolgozott költségvetési
gazdálkodási informatikai rendszer - Lajosmizse Város Önkormányzata és
intézményei vonatkozásában történő alkalmazására.
1. Regionális Információtechnológiai Központ Zrt. Szeged – (KASZPER)
2. CompuTREND Kft. (CT-EcoSTAT)
3. E-szoftverfejlesztő Kft. (EPER)
Az EPER szoftver programot szeretnénk megvásárolni.
Sebők Márta bizottság elnöke
Köszönöm. Ennek van rendszerkövetési díja 54.500.- Ft/hó, LKT díja 6.407.- Ft/hó.
Rimóczi Erika megbízott pénzügyi irodavezető
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A kötelezettségvállalás nyilvántartása ezzel a programmal nem megfelelő. Erre Csikay
Zsolt belső ellenőr is rávilágított, hogy a jelenlegi program nem megfelelő.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
Ha mindenképpen szükséges és átláthatóbb, akkor legyen.
dr.Balogh László jegyző
Ladánybenén az önkormányzat is ezt a programot használja, meg vannak vele
elégedve. Több település is használja, s a könyvvizsgáló asszony is ezt a programot
javasolja.
Sebők Márta bizottság elnöke
2 millió forint ennek a költsége, s a gazdaságfejlesztési sorból javasoljuk finanszírozni.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
89/2015. (X. 20.) PEB hat.
Integrált könyvelői program beszerzése
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
„EPER”
típusú
integrált
könyvelői
program
beszerzését,
- melynek költsége 2 millió forint -, s a költségvetés „gazdaságfejlesztési
sorából” javasolja ennek finanszírozását.
Határidő: 2015. október 22.
Felelős: A bizottság
8./ Napirendi pont
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról
Sebők Márta bizottság elnöke
Megkérem a Társulási Tanács elnökét, hogy mondjon erről valamit.
Basky András Társulási Tanács elnöke
Minden alkalommal összehívtuk a Társulási Tanács ülését és döntöttünk, amiben
szükséges volt. Teljes egyetértésben voltunk Felsőlajos Község Önkormányzatával.
Sebők Márta bizottság elnöke
Megéri nekünk ezt üzemeltetni?
Basky András Társulási Tanács elnöke
Igen, megéri.
Sebők Márta bizottság elnöke
Köszönöm. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolóját a Tanács munkájáról. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
90/2015. (X. 20.) PEB hat.
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és
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Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács
Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolóját a Tanács munkájáról.
Határidő: 2015. október 22.
Felelős: A bizottság

9./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása
Sebők Márta bizottság elnöke
Kérem a polgármester urat, hogy mondjon erről pár szót.
Basky András polgármester
A közbeszerzési tervünket módosítani szükséges. Ebbe a tervbe minden egyes
közbeszerzést bele kell tenni.
Sebők Márta bizottság elnöke
Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra teszem fel
a kérdést.
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítását
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
91/2015. (X. 20.) PEB hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi
közbeszerzési tervének módosítása
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítását.
Határidő: 2015. október 22.
Felelős: A bizottság

10./ Napirendi pont
Egyebek
Sebők Márta bizottság elnöke
Kérdezem, hogy kíván-e valaki elmondani valamit e napirend keretében?
Basky András polgármester
Az el nem adósodott települések pályázatát benyújtottuk, benyújtottuk a 200 millió
forintos igényünket. Sajnos nem kaptunk ebben az évben támogatást. Csak azok a
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települések kaptak, akik idáig még nem. Kétszer kapunk 200 millió forintot, nem úgy,
ahogy mi értelmeztük, hogy minden évben.
Megvolt a polgármesteri bál. 3.324.000.- Ft gyűlt össze felajánlásként. A tó
növénytelepítésére és egyéb dolgaira fogjuk költeni a bevételt.
A BÁCSVÍZ Zrt írt nekünk levelet. 2012. december 31-ig a bérleti díjak az ő
pénztárukhoz kerültek. A víz- és csatorna tekintetében 11 millió forint, amit kér tőlünk
a BÁCSVÍZ Zrt. Azokat a javításokat, amiket végeztek, leszámlázzák felénk is. Ez
ügyben még futottunk egy kört, 6 hónap határidőt adtak a kifizetésre.
A településen 100 m-enként kellene lenni tűzcsapnak. A Bem József utcánál tűzcsapot
kellene elhelyezni. Ez terhelni fog bennünket.
Sebők Márta bizottság elnöke
Mennyibe kerül a tűzcsap?
dr. Balogh László jegyző
Több százezer forintba.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
A Csikó boltnál összedőlt a buszváró, mi a helyzet ezzel?
Basky András polgármester
Folyamatos helyreállítás alatt van.
11./ Napirendi pont
Városmarketing megbeszélés
Sebők Márta bizottság elnöke
Történt-e előrelépés a földtulajdonosokkal?
Basky András polgármester
Kovács Gáborral és Szilágyi Ödönnel beszéltem ez ügyben, folyamatban van.
Sebők Márta bizottság elnöke
Csongrád város megjelent az OMÉK-on. Lajosmizse is megjelenhetne. A nagyobb
élelmiszer termelők vállalnák a költségeket, ne a kicsik, de azok is megjelennének. Ez
előnyt, vagy gazdasági hozadékot jelentene Lajosmizsének.
Sápi Tibor alpolgármester
Korábban én voltam ilyen kiállításon. Kollár Csabáék ott voltak, tojásokat állítottak ki.
Sebők Márta bizottság elnöke
Érdemes lenne Lajosmizsének is megmutatkozni az OMÉK-on. Járható útnak tarthatóe ez?
Basky András polgármester
Összefogni a helyi vállalkozókat, az jó gondolat. Körbe kellene járni a többi
településeket is.
Sebők Márta bizottság elnöke
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Olyan termelőket kellene vinni, akik nagyobb mennyiséget tudnak értékesíteni.
Szórólapokat kellene szétteríteni, hogy miért érdemes Lajosmizsére jönni. Mindenki
segítségét kérném a kiállítás szervezésében és azt kellene megfogalmazni, hogy miért
érdemes Lajosmizsére jönni. Milyen túrázási lehetőségek vannak?

Szőrös Zoltán
Kecskemétre nyúlik a Túra útvonal. Fel kellene festeni a jelzéseket. Két embernek
kellene végigjárni a túra útvonalat.
Sebők Márta bizottság elnöke
Jó ötlet, szerintem is végig kellene járni a túra útvonalat.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
Meg lehetne-e bízni a Balogh Csabát ezzel a feladattal. Az ő nevéhez fűződik ez a
túra. A Lajosmizsén átmenő turistaút rendben legyen. Ez az első lépés.
Szőrös Zoltán
Ez egy óriási lehetőség, ezt ki kellene használni, hogy hogyan lehetne eltölteni az időt
a környéken a falusi turizmusban.
Basky András polgármester
Balogh Csaba a Petőfi túrakörrel rendelkezett. Egy ember kellene ahhoz, aki a tudása
birtokában rendezni tudná ezt. Ha van ilyen ember, akinek ez az aktualitásában van,
akkor ez működőképes lehet.
Sebők Márta bizottság elnöke
Lajosmizsének van olyan értéke, amit érdemes lehet megmutatni.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
El kell indítani a folyamatot.
Basky András polgármester
Akkor tudunk hangsúlyt fektetni, ha pályázatot is írnak ki rá. Turisztika tekintetében
volt már fórum. Nem látszott az az összefogás, hogy mindenképpen csináljuk.
Mindenki a saját maga üzletkörét akarja hasznosítani. Nagyon sok olyan dolog van
Lajosmizsén, ami miatt érdemes eljönni Lajosmizsére, főleg akkor, ha ezek egy
kosárban vannak. Ennek a pályázatnak az lenne a lényege, hogy össze kellene
hangolni. A Tanyacsárda volt az egyetlen vállalkozó, aki nem a saját maga
konkurenciájára kérte az összehívott megbeszélést.
Sebők Márta bizottság elnöke
Hosszú hétvége Lajosmizsén, idegenvezetőt kellene keresni. Ilyet is kellene
Lajosmizsén szervezni.
Basky András polgármester
Akik turisztika szempontjából szóba jöhetnek, őket össze kell hozni és nekik kellene
programot csinálni.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
A Lajosmizsei Napok keretében is lehetne ilyen programot meghirdetni. Kellene egy
olyan ember, aki megszállottként magára tudná ezt vállalni.
Basky András polgármester
A Lajosmizsei Napok keretében is meg lehetne hirdetni.
Szőrös Zoltán
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Szeretnék a Városmarketing Csoport tagja lenni.
Basky András polgármester
Hivatalosan tagja nem lehet. Annak nincs akadálya, hogy tanácskozási joggal legyen
jelen.
Szőrös Zoltán
A Városmarketing Csoport megbízottja lehetek?
Basky András polgármester
A bizottság megbízhatja Szőrös Zoltánt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Napelemes
Csoporttal.
Basky András polgármester
A Városmarketing Csoport megbízza Szőrös Zoltánt azzal a feladattal, hogy vegye fel
a kapcsolatot a bizottság nevében a Napelemes Csoporttal.
Szőrös Zoltán
Köszönöm a megbízást, próbálok a lehető legjobb tudásom szerint eljárni a
tárgyalások során.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
A Tary Endrével felveszem a kapcsolatot a túra útvonal tekintetében.
Sebők Márta bizottság elnöke
Van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? Nincs. Megköszönöm
mindenkinek a jelenlétét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 12.00 órakor.
K.mf.
Sebők Márta sk.
PEB elnöke

Belusz László sk.
PEB tagja
jkv. aláírója
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