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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság 2017. május 
29-én hétfőn 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 bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
    
   Mezőgazdasági Bizottság részről: 
 
   Keresztes Ferenc  bizottság elnöke 
   Fekete Zsolt  bizottság tagja 
 
Orbán Antal, Péli Szilveszter, Kollár László bizottság tagok bejelentéssel vannak távol 
az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző   
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavez. 
      Gulyás Attiláné pénzügyi munkatárs 
      Gáspár Nikoletta pénzügyi munkatárs 
      Varga Milán pénzügyi munkatárs 
      dr. Tóth Andrea irodavezető 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Horváth Sándor pályázati referens 
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 4 
fő jelen van, dr. Török Tamás bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. Átadom 
a szót Keresztes Ferenc Mezőgazdasági Bizottság elnökének. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Tisztelettel köszöntöm én is a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság tagjai közül 2 fő van jelen az 5 főből, 
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(Orbán Antal, Péli Szilveszter, Kollár László bizottsági tagok bejelentéssel vannak 
távol az ülésről.), így a mai Mezőgazdasági Bizottsági ülés határozatképtelen. 
Visszaadom a szót Sebők Márta PEB elnöknek. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről a meghívó szerinti napirendi 
pontokat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Előterjesztő: 
 
1./ A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámo- dr. Balogh László 
      lója a 2016. évben végzett munkájáról   jegyző 
 
2./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2016. évben végzett 
munkájáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez egy nagyon komoly beszámoló. A Hivatal szerteágazó feladatokat lát el. Beszedi a 
helyi adót, amely közel fél milliárd forint. Azon kívül előkészíti a Képviselő-testületi 
üléseket, bizottsági üléseket, a tárgyalandó anyagokat közzéteszi, ellátja a 
gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, könyvelési feladatokat, adatszolgáltatási 
feladatokat, s 11 000 ember problémás ügyeit próbálja kezelni. A szükséges 
feladatokat és szolgáltatásokat elvégzik. Az anyag mutatja mindazokat a munkákat, 
amiket említettem számokban is kifejezve. Képviselő-testületi ülés 2016-ban 18 db 
volt, a napirendek száma 143, a megalkotott rendeletek 28, a meghozott határozatok 
száma 149, és 43 bizottsági ülést készítettek elő. A bizottságok által hozott határozatok 
száma 243. E mögött óriási munka van. Itt látjuk külön a társulási ülések számát is, 9 
társulási ülést tartottak 2016-ban, 26 napirendi ponttal és 34 meghozott határozattal. 
Azt szeretném kérdezni, hogy végeztünk-e valamilyen számítást arra vonatkozóan, 
hogy szabad-e fenntartani a társulást, hogy gazdaságos-e? Mennyit hoz ez nekünk 
pluszban, és nem kellene-e azon gondolkodni, hogy ezt esetleg meg kellene szüntetni? 
dr. Balogh László jegyző 
Nagyságrendileg bő 1 millió forintot hoz a társulás normatíva alakulásában. Korábban, 
amikor létrehoztuk, ez 10 millió forint volt. Az, hogy most a társulás kell, vagy nem 
kell, vagy milyen szervezeti keretekben kell ellátni, az a Képviselő-testület 
kompetenciája. Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy meg kívánja szüntetni, akkor 
mi előkészítjük az anyagot erre vonatkozóan. Más formában is elláthatók ezek a 
feladatok. A szociális normatíváknál vannak eltérítések, 10 – 30 %-ig. Azt a 
mindenkori költségvetési törvény határozza meg, hogy a társuláshoz kíván-e kötni 
többlet-támogatásokat. A jövő évi költségvetés még nincs elfogadva, tárgyalják, azt 
sem tudjuk, hogy a társulások megmaradnak-e vagy sem. A költségvetési törvény 
mindig egy évre szól, s a mindenkori költségvetési törvény határozza meg 
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Sebők Márta PEB elnök 
Érdemes lenne ezen elgondolkodni a kollégák tehermentesítése érdekében is.  
dr. Balogh László jegyző 
Eseti döntés kell hozzá.  
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. A 17. oldalon van az Igazgatási Csoport munkája. Az anyakönyvvezető és 
a települési támogatást végző kolléga igen leterhelt, nagy az ügyfélforgalom. Ezek a 
kollégák el tudják látni a feladatukat, vagy van helyettesítés, hogyan működik ez? 
dr. Balogh László jegyző 
Az anyakönyvvezető igen nehezen tudja ellátni a feladatokat, 1 főt beiskoláztunk, ő 
fog tudni a jövőben segíteni. 
A határozatok tekintetében is van különbség. A települési támogatás vonatkozásában a 
határozatok egy sémára készülnek, neveket és az adatokat kell változtatni, ezzel nem 
kívánom lebecsülni a kolléga munkáját. Az anyakönyvi határozatok, illetve 
anyakönyvi ügyintézés sokkal bonyolultabb, mert egy anyakönyvi jegyzőkönyv 
felvétele 1,5 óra legalább. 
Sebők Márta PEB elnök 
A Pénzügyi Iroda 12 fővel látja el feladatát. Ez komoly és felelősségteljes munka. 
86.000 tételt könyveltek le. Az adatszolgáltatás óriási, a Pénzügyi Iroda 
adatszolgáltatásának maradéktalanul eleget tett, pénzügyi bírság kiszabására nem 
került sor. Ez egy óriási dolog a Pénzügyi Iroda részéről. 
Az Önkormányzati Iroda kapcsán bemutatásra kerülnek a 2016. évben benyújtott 
pályázatok. Nyolc pályázat szerepel a bemutatásban, ebből négy nyertes pályázat van, 
és négy elbírálás alatt áll.  
A főépítész úr írja, hogy bevezetésre kerül az Arculati Kézikönyv. Ez mi konkrétan? 
dr. Balogh László jegyző 
Az Arculati Kézikönyv azt jelenti, hogy rendeletet kell megalkotnunk. Ennek az az 
oka, hogy az építési engedélyek vonatkozásában a 300 m2 alatti ingatlanok bejelentés 
kötelesek. A településképre ekként lesz módunk hatni. Erre szükség is van, mert bárki 
bármilyen házat építhet, de ezzel tudjuk szabályozni a településnek az arculatát, a 
képét. Engedély már nincs, de mégis lesz egy olyan eszköz a kezünkben, amivel 
befolyásolni tudjuk, hogy egy utcakép egységes legyen.  
Sebők Márta PEB elnök 
És mikor tudunk ebbe beavatkozni? 
Kovács Gábor települési főépítész 
Az építési tevékenység megkezdése előtt. A települési kézikönyv egy kicsit 
szemléletformáló, építészeti kultúra, hogy mi a szép, mi a kívánatos, mi a településen 
járatos, vagy követendő példa. Erre a település arculati kézikönyvre épül a 
településképi rendelet, ami ezeket az ajánlásokat próbálja egy kicsit jogszabály által 
alátámasztottan megkövetelni, és a polgármester úrhoz címezve szankcionálási 
lehetőségeket is biztosít, a leromlott állagú épületek bejelentésére, kezelésére. Nem 
egy HÉSZ típusú, de egy kicsit kevésbé számszerűsíthető körülményeket biztosít. 
Sebők Márta PEB elnök 
A HÉSZ meg fog szűnni? 
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Kovács Gábor települési főépítész 
Nem fog megszűnni, csak belőle bizonyos településképi elemek kötelezően hatályon 
kívül helyeződnek, s azt csak a településképi rendeletben lehet majd szabályozni. 
Sebők Márta PEB elnök 
A másik főépítészi tevékenységgel kapcsolatos, az utca, házszámok rendezése hol tart 
Lajosmizsén? 
Kovács Gábor települési főépítész 
Ez egy kormányzati program is, s már harmadik éve fut, a címnyilvántartási 
adatbázisok elég kaotikusak voltak országszerte, volt egy lakcímnyilvántartás az 
Okmányirodában, ami az emberek címe, volt egy ingatlan nyilvántartás a 
Földhivatalban, ami az ingatlanok címe, volt egy postai nyilvántartás, ami a postai 
kézbesítési rendszernek képezte az alapját, ezen kívül még van a sok közmű 
szolgáltató rendszere. Ezek a rendszerek mind egymástól függetlenül működtek. A 
kormányprogramnak az a célja, hogy a három hivatalos rendszert, (posta, ingatlan 
nyilvántartás, lakcímnyilvántartás) egyesítse, eddig az eredeti lakcím nem volt 
egységes a tényleges lakosnak a címével. Az adatbázisnak az egységesítése a cél, s 
ennek az eredménye az lesz majd, hogy nem lesz olyan cím az Okmányirodában, 
amihez nincs ingatlan rendelve, hogy az pontosan hol van. A probléma az, hogy a 
jelenlegi adatbázis nem volt pontos, az adatbázisok tele vannak olyan ingatlanokkal, 
amik nem köthetők ingatlanokhoz. Ezeknek az óriási adatbázisoknak az egységesítése 
folyik. Innentől nem lehet akárkit, akárhová bejelenteni, mert nyomon követhető az 
adatrendszer, ez egy adathalmaz integráció. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm a tájékoztatást. A következő a közterület felügyelettel kapcsolatos 
tevékenység. Az anyag tartalmazza, hogy 2016. január 1-től december 31-ig a 
közterület felügyelő által kiszabott helyszíni bírságokból befolyt összeg 697.925.- Ft, 
amely KRESZ szabálysértésből és köztisztasági szabálysértésből tevődött össze. Ezt 
én kevésnek tartom. Mintegy 1300 figyelmeztetés lett foganatosítva, itt elsősorban a 
köztisztasági szabálysértésre gondolok és nem elsősorban a KRESZRE. 
dr. Balogh László jegyző 
Minden szabálysértésre kiterjed a bírság, a KRESZ alatt általában a parkolási 
szabálysértésre kell gondolni.  
Sebők Márta PEB elnök 
A 2016. évi tapasztalatok alapján egy járőr társra feltétlen szükség lenne, valamint egy 
szolgálati gépkocsi nagyban segítené a rendőrség munkáját. 
dr. Balogh László jegyző 
Én egy szolgálati robogóban gondolkodtam, ami szinte be tudná tölteni a gépkocsi 
szerepét, mert az egész várost be lehetne vele járni. Most már a közterület felügyelő is 
a saját gépkocsiját használja.  
Sebők Márta PEB elnök 
Egy ilyen robogó mennyibe kerül? 
dr. Balogh László jegyző 
Pár száz ezer forint.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ezen a robogón el kellene gondolkodni. Meg kellene ennek a robogónak a költségeit 
vizsgálni. 
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Fekete Zsolt bizottsági tag 
Külterületen nem biztos, hogy a robogó megoldott lenne. 
dr. Balogh László jegyző 
Valójában külterületen nem megoldható, de az esetek többsége a problémának 
belterületen történik. Van két autó, egyik az Önkormányzatnál van, a másik a 
Hivatalnál van lekönyvelve, s ha lenne egy robogó, akkor az még jó lenne. Ami a 
bírság összegét illeti, nem az a cél, hogy a bírságokkal milyen nagy bevételünk legyen, 
hanem inkább a visszatartó hatása. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mi a helyzet az illegális szemétlerakással? 
dr. Balogh László jegyző 
Illegális szemétlerakással kapcsolatban jó néhány tettenérés volt, de fennáll annak a 
veszélye, hogy aki ezt elkövette, az máshova rakja legközelebb.  
Fekete Zsolt MB bizottsági tag 
Milyen a bírság összege? 
dr. Balogh László jegyző 
A bírság összege 10.000 és 50.000.- Ft közötti. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezeket a bírságokat be szoktuk hajtani? 
dr. Balogh László jegyző 
Kiszabjuk, s a nagy része befolyt, van néhány kintlévőség is, de a teljes összeget 
mindig nem tudjuk behajtani.  
Sebők Márta PEB elnök 
Új, vagy használt robogóban gondolkodnánk? 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Újban kellene gondolkodni. 
Belusz László PEB tag 
Egyértelműen újban kellene gondolkodni, ha eldöntjük, hogy akarunk robogót. 
dr. Balogh László jegyző 
Újban kellene gondolkodni. 300-400.000.- Ft-ért már lehetne venni új robogót. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm szépen. Köszöntjük polgármester urat is, megérkezett. 
Tovább haladva, kérdezem, hogy az ASP rendszer 2018-tól működni fog? 
dr. Balogh László jegyző  
2019-től lesz. Úgy tudom, hogy a kis önkormányzatok csatlakozhattak, de a központi 
rendszer nem bírja a kis önkormányzatokat sem. Ha a nagyok is becsatlakoznának, 
akkor összeomlana a rendszer, ezért még várni kell. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az elektronikus ügyintézés be fog állni? 
dr. Balogh László jegyző 
Az, hogy az elektronikus ügyintézés elhalasztódik-e emiatt, azt nem tudom. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm szépen. Van-e még valakinek hozzászólása? 
Keresztes Ferenc PEB elnök 
A közterület felügyelő irányítását a rendőrség, vagy az önkormányzat végzi? Azért 
kérdezem, mert nagyon sokat látom rendőrök társaságában. 
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dr. Balogh László jegyző 
A polgármester úr úgy engedélyezte, hogy heti kétszer lehet neki a rendőrrel 
szolgálatot adni, de az is nagyon jó, hogy Ő éjszakai szolgálatot is vállalt, és hogy 
minél többet van rendőrrel szolgálatban. Nem kiszámítható, hogy a közterület 
felügyelő mikor ad szolgálatot. Nem csak a nap egészében kell vele kalkulálni, hanem 
jó az, amikor éppen éjszaka is tud adni szolgálatot. Vannak olyan esetek, amikor erre 
szükség van.  
Keresztes Ferenc MB elnök 
Köszönöm. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? Amennyiben nincs, akkor 
szavazzunk. A Mezőgazdasági Bizottság nem tud szavazni, mert határozatképtelen. 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot kérdezem, hogy aki a napirendi pontot elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
54/2017. (V. 29.) PEB/hat 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
a 2016. évben végzett munkájáról 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évben végzett 
  munkájáról szóló beszámolóját. 
  Határidő: 2017. május 30. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Nincs. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Köszönöm a figyelmet a képviselő társaimnak, a Mezőgazdasági Bizottság ülését 
berekesztem. 8.30 órakor. 
Sebők Márta PEB elnök 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tovább folytatja munkáját. 

K.mf. 
 
  Sebők Márta     Keresztes Ferenc   
  PEB elnök     MB elnök 
 
 
  Belusz László  
  PEB tag 
  jkv. aláírója 
 


