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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság 2017. február 
14-én, kedden reggel 8.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott együttes 
bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 
 
   Sebők Márta   bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
    
 
   Mezőgazdasági Bizottság részről: 
 
   Keresztes Ferenc  bizottság elnöke 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
   Fekete Zsolt  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
   Kollár László  bizottság tagja 
. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző   
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
      Vályi Bettína EGYSZI munkatársa 
      Gulyás Attiláné pénzügyi munkatárs 
      Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
      Gáspár Nikoletta pénzügyi munkatárs 
      Tengölics Judit IGSZ vezetője 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      dr. Tóth Andrea irodavezető 
      Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozatképes, mert az 5 főből 
mind az 5 fő jelen van. Átadom a szót Keresztes Ferenc Mezőgazdasági Bizottság 
elnökének. 
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Keresztes Ferenc MB elnök 
Tisztelettel köszöntöm én is a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság határozatképes, mert az 5 fő 
bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Orbán 
Antal bizottsági tagot. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Péli Szilvesztert megválasztotta.  
Ezzel visszaadom a szót Sebők Márta PEB elnöknek és elkezdjük a napirendi pont 
tárgyalását. 
 
Napirendi pont:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek ……/2017. (…..) önkormányzati rendelete a 2017.     polgármester 
     évi költségvetésről 
 
Sebők Márta PEB elnök 
A költségvetést Őze Angéla készítette. Nagyon szép költségvetés, ez a több éves 
kiegyensúlyozott gazdálkodásnak köszönhető. Az önkormányzat feladata az önként 
vállalt és a kötelező feladatok teljesítése. A működési bevételek 3 %-kal nőttek a 2016. 
évihez képest. Működési támogatások mértéke 2,9 %-al csökkent. A működési 
kiadásaink az előző évhez képest 136,5 %-al nőttek. Nem nőtt az illetmény alap a 
kötelező garantált béremelésnek köszönhetően. Ezzel együtt az adóterhek is nőttek. A 
nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítási alap nőtt. 
A költségvetés bevételi főösszege 1.748.678.822.- Ft.  Természetesen ennyi a kiadási 
főösszeg is. A tárgyévi költségvetési bevételek főösszege 1.133.809.675.- Ft. A 
költségvetés kiadási főösszege 1.728.989.781.- Ft. A költségvetés egyenlegénél 
mínusz 595 millió forint van, melynek a megoszlása, működési egyenleg mínusz 441 
millió forint, a felhalmozási egyenleg pedig mínusz 153 millió forint. A Képviselő-
testület a finanszírozási kiadásokat 19.689.000.- Ft-ban, az összesített egyenleg 
összegét 614.869.000.- Ft-ban állapítja meg, hogy ha a költségvetést e szerint fogadja 
el. Azok a szabályok, amelyeket a költségvetés végrehajtása során figyelembe kell 
venni, azok igazából nem különösebben változtak, ami változás van benne, az az, hogy 
beépítésre került a megbeszéltek szerint az intézményeknél a Cafetéria, illetve a 
hivatali dolgozóknál az a 15 %-os bérfejlesztés, amelyet a rendeletben el kell, hogy 
fogadjunk.  
A 21. oldalon a működési bevételek vannak megtervezve, erre a célra 35.900.000.- Ft, 
közhatalmi bevételekre 449.500.000.- Ft, idegenforgalmi adó 8 millió forinttal jön 
hozzá, a talajterhelési díj 1 millió forint. Azzal számolunk, hogy egyre többen kötnek 
rá a csatornára, s akkor nem kell talajterhelési díjat fizetni. 
A 22. oldalon található az Önkormányzat működési támogatásainak részletezése. Itt 
látható az, hogy milyen feladatokra milyen összegeket kapunk az államtól. Itt látható, 
hogy a helyi önkormányzat működésének általános támogatására 195 millió forintot 
kapunk. Egyéb köznevelési feladatok támogatására (óvoda) kapunk 246.577.000.- Ft-
ot. Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti étkeztetésre 120,5 millió forintot, 
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települési önkormányzat kulturális feladatainak ellátására 13.585.000.- Ft-ot, 
mindösszesen 575.589.000.- Ft-ot.  
Éves engedélyezett létszám 100,75 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 114 fő. 
Működési bevételek részletezése a rendelet-tervezet 21. oldalán található.  
Közhatalmi bevételek, 40 millió forint a gépjármű adó, 409 millió forint a helyi adó. 
A kiadások tekintetében a Tűzoltóság 13.200.000.- Ft-ot kapna a költségvetésünkből. 
Közfeladat-ellátó Társulásnak átadunk működésre 416.009.000 forintot, 26. oldalon a 
működési kiadásoknál látjuk, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 300.000.- 
Ft-os támogatás van betervezve. Tűzifára is adtunk már támogatást az EGYSZI 
részére. A 13. soron látható, hogy 750.000.- Ft van elkülönítve, ebből 500.000.- Ft a 
Főplébániai Karitász Alapítványnak, aki a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását, 
s 250.000.- Ft a Máltai Szeretet Szolgálatnak, aki a hajléktalanok nappali ellátását 
végzi. 
Ellátottak pénzbeli juttatása, a családok támogatása 9.149.200.000.- Ft, 70 év felettiek 
hulladékszállítási kedvezménye 1.234.824.- Ft. 
Rendkívüli települési támogatás 5 millió forint. 2016-ban 3.306.000.- Ft került 
kifizetésre. 
Céltartalék 313.632.000.- Ft.  
Út- és járdaépítésre 10 millió forint van tervezve. Adósságkonszolidációra kaptunk 
200 millió forintot. 
A mezőgazdasági gép pályázat önrésze 16.506.000.- Ft. 
 
A Hivatal működési bevétele 8.660.000.- Ft, s ennyi a költségvetési bevétele is. 
234.383.000.- Ft finanszírozási bevétel. 243.044.000.- Ft a kiadások. A Hivatal 
engedélyezett létszáma 41,5 fő. 
 
Az IGSZ működési bevétele 45.560.000.- Ft, a finanszírozás bevétele 178.004.000.- 
Ft. 223.565.000.- Ft az összes bevétel. 
Az iskolát már nem az önkormányzat működteti, ezzel dologi költségek kerültek el. 
Létszámot is vittek el 14 főt, az éves engedélyezett létszám 21 fő a konyhán, 5 fő a 
könyvelésen. Itt komoly kiadási tartalékok és munkaerő tartalékok vannak. 
 
Művelődési Ház és Könyvtár működési bevétele 4.120.000.- Ft, az összes bevétele 
74.544.000.- Ft, ugyanennyi a kiadás. 12 fő az éves engedélyezett létszám. 
 
EGYSZI működési bevételek 66.064.000.- Ft, a költségvetési bevétele 146.667.000.- 
Ft, összesen 212.731.000.- Ft. Ugyanennyi a kiadás is. Az éves engedélyezett létszám 
37 fő. 
 
Óvoda és bölcsőde működési bevétele 1 millió forint, finanszírozási bevétel 
302.171.000.- Ft, ugyanennyi a kiadása. 69,5 fő az éves engedélyezett létszám, ebből 7 
fő a Felsőlajosi tagintézménynél van, 6 fő a bölcsődei tagintézménynél. 
Köszönöm. Átadom a szót a jelenlevőknek. 
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Sebők MÁrta PEB elnök 
Javaslom, hogy a rendkívüli települési támogatás 4.250.000.- Ft, a Variomed 
támogatása 650.000.- Ft, temetési segély 2.750.000.- Ft, gyógyszertámogatás 
1.000.000.- Ft legyen. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
A régi adósságunkat törlesztettük. Az önkormányzati dolgozók 15 %-os 
bérfejlesztésben részesülnek, ennek örülök. A hivatalban 200.000.- Ft a cafetéria, az 
intézményekben 100.000.- Ft. 
Basky András polgármester 
Ebből adódóan az intézményeknek cafetéria szabályzatot kell készíteni, s ennek 
megfelelően adják a 100.000.- Ft-ot. 
dr. Balogh László jegyző 
A kisebb jövedelműek inkább 15 %-tól többel nőnek, a vezetői pótlékok nem nőnek, 
így a vezetői bérek kisebb százalékkal emelkednek.  
Sebők Márta PEB elnök 
Olyan irányú fejlesztést kellene elindítani, ami az adóbevételt növelné. Csodálatos 
adottságaink vannak a közlekedés területén is. El kellene gondolkodni azon, hogy ha 
az ipari területen a közműveket kivinnénk, azzal nem-e jobb lenne. 
Belusz László PEB tag 
Az elektromosságot nem lehet előre megcsinálni. Nem mindegy, hogy milyen gyár 
települ az adott helyre. Csatornával, vízhálózattal hasonlóan lehetne eljárni. Területet 
lehetne felszabadítani, hogy a területet ipari parkként lehetne használni. Az elgondolás 
jó, hogy ide vállalkozások kellenének, de egy infrastrukturális fejlesztésbe nem biztos, 
hogy bele kellene menni. Jó gondolat, hogy próbáljuk idecsábítani a vállalkozásokat, 
de a pénzzel csínnyán kell bánni. 
Basky András polgármester 
Ha lesz olyan vállalkozás, akik a pályázat során elindulnak, abban tudunk segíteni, 
hogy milyen területeket tudunk ezzel piacra bocsátani. Honlapra feltettük a pályázati 
lehetőséget. A szükséges és lehető lépéseket megtettük. 
Sebők Márta PEB elnök 
Akár vásáron is meg lehetne jelentetni ezeket a dolgokat. Ehhez kiadványok is 
kellenének. 
Basky András polgármester 
Ez jó ötlet, a kiadványokat rövid időn belül meg lehet oldani. 
dr. Török Tamás PEB tag 
Az alap nagyon jó, de az ipari területek, amelyek kihasználatlanok, annak az ára 
nagyon sok, s az eladásra váró termőföldek is nagyon drágák. Az a probléma, hogy 
nem tudunk versenyképesek lenni a magas árral szemben. 
Sebők Márta PEB elnök 
Nagyon sok az ipari terület, de az állami főépítész úr több területet nem engedett 
átminősíteni. 
Basky András polgármester 
Az a probléma, hogy nincs érdeklődő. 
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Sápi Tibor alpolgármester 
Nálunk az infrastruktúra most alakult ki, Kecskemét közelsége elcsábította a 
vállalkozókat. 
dr. Balogh László jegyző 
Termőföld tulajdonjogát az önkormányzat nem szerezheti meg. 
Sápi Tibor alpolgármester 
A szeméttelep melletti területet is meg lehetne vásárolni. 
Basky András polgármester 
Ez nem ipari terület. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Lajosmizsének sok-sok előnye van. Lajosmizsén nincsenek olyan vállalkozások, akik 
káros anyagot bocsátanának ki a vállalkozásuk kapcsán. Jó helyen helyezkedik el, 
nagyon könnyen elérhető Kecskemét, Szeged, Budapest is Lajosmizséről. Ezeket az 
előnyöket megtartani, s még jobban erősíteni kellene. Ezt a vállalkozás fogja 
eldönteni, hogy milyen telephelyen milyen vállalkozást fog beindítani egy vállalkozó. 
Ilyen módon a vállalkozásban való részvétel az önkormányzatoknak nem is feladata. A 
közintézményi infrastruktúrát, a bölcsődei férőhelyeket, óvodai férőhelyeket kellene 
profitálni. Egy megfelelő és nyugodt kisvárosi környezetnek örvend Lajosmizse. 
Sebők Márta PEB elnök 
Teljesen igaza van Irénkének, de ebből Lajosmizsének nem keletkezik pénzbevétele. 
Ahhoz, hogy pénz legyen, iparosodás szükséges. 
Belusz László PEB tag 
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Kecskeméten lévő Mercedes gyár 
vonzza a munkaerőt Lajosmizséről is. A vállalkozásoknak hely kell, terület kell. A 
Mercedes gyár is terjeszkedni fog, bízzunk benne, hogy még esetleg Lajosmizsére is 
kijöhetnek. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A vállalkozások letelepedése a kereskedelmet is lendíti, s a fogyasztást. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még valakinek hozzáfűznivalója? 
Basky András polgármester 
10 évvel ezelőtt nem voltak meg a megfelelő feltételek, hogy nagyobb cégek 
betelepüljenek. Sok minden történt annak érdekében, hogy ha idejön egy vállalkozás, 
akkor azt meg tudjuk nyerni. Jelenleg nincs mozgolódás. A szükséges lépéseket 
megtettük, ha valaki meg tudja mondani, hogy milyen irányba lépjünk, akkor azt 
megtesszük. 
Belusz László PEB tag 
Mennyi pénzt vitt el a KLIKK? 
Basky András polgármester  
70-80 millió forint, amit az idei évben az iskolára nem kell ráfordítani. Ez megjelent a 
költségvetésünkben, mint nem elköltött pénz, ebből tudunk beruházni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még valakinek kérdése. Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetét az 
általam tett módosító javaslattal a települési támogatás megbontására. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
14/2017. (II. 14.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  
nek ……/2017. (…) önkormányzati rendelete a 2017.  
évi költségvetésről 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét azzal, 
  hogy a rendelet-tervezet 9. mellékletében szereplő 8.650.000.- Ft telepü- 
  lési támogatás az alábbiak szerint kerüljön megbontásra: 
 
  - Rendkívüli települési támogatás   4.250.000.- Ft 
  - Variomed         650.000.- Ft 
   - Temetési segély     2.750.000.- Ft 
  - Gyógyszer      1.000.000.- Ft 
 
  Határidő:  2017. február 17. 
  Felelős:      PEB 
 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi 
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét a települési támogatáshoz 
elhangzott módosító javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
4/2017. (II. 14.) MB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  
nek ……/2017. (…) önkormányzati rendelete a 2017.  
évi költségvetésről 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét azzal, 
  hogy a rendelet-tervezet 9. mellékletében szereplő 8.650.000.- Ft telepü- 
  lési támogatás az alábbiak szerint kerüljön megbontásra: 
 
  - Rendkívüli települési támogatás   4.250.000.- Ft 
  - Variomed         650.000.- Ft 
   - Temetési segély     2.750.000.- Ft 
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  - Gyógyszer      1.000.000.- Ft 
 
  Határidő:  2017. február 17. 
  Felelős:      MB 
 
2./ Napirendi pont 
Egyebek 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Van-e még valakinek hozzászólása, bejelentenivalója? Nincs. Megköszönöm a 
Mezőgazdasági Bizottság tagjainak részvételét, a mai együttes ülésünket ezennel 
berekesztem 9.15 órakor, a továbbiakban a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésezik. 
 

K.mf. 
 
   
  Sebők Márta     Keresztes Ferenc 
  PEB elnök     MB elnök 
   
 
  Belusz László    Orbán Antal 
  PEB tag     MB tag 
  jkv. aláírója     jkv. aláírója 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Kép- Lajosmizse Város Önkormányzata 
viselő-testületének     Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága   Mezőgazdasági Bizottsága 
Ikt. sz.: LMKOH/2/2/2017. 
 

  JEGYZŐKÖNYVI  KIVONAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága és Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Mezőgazdasági Bizottsága 2017. február 14-én, 
reggel 8.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 

együttes bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvből 
 
Kihagyva a kihagyandók ……….. 
 
4/2017. (II. 14.) MB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének …../2017. (….) önkormányzati rendelete 
a 2017. évi költségvetésről 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgaz-
  dasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmi- 
  zse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költség- 
  vetésről szóló rendelet-tervezetét azzal, hogy a rendelet-tervezet 9.  
                      mellékletében szereplő 8.650.000.- Ft települési támogatás az alábbiak  
                      szerint kerüljön megbontásra: 
 
  - Rendkívüli települési támogatás    4.250.000.- Ft 
  - Variomed             650.000.- Ft 
  - Temetési segély      2.750.000.- Ft 
  - Gyógyszer       1.000.000.- Ft 
 
  Határidő: 2017. február 17. 
  Felelős:     MB 
 
Kihagyva a kihagyandók ……. 

K.mf. 
 
  Keresztes Ferenc sk.     Orbán Antal sk. 
  MB elnök       MB tagja 
          jkv. aláírója 
   

Kivonat hiteles 
 


