
1 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata   Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének    Képviselő-testületének 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága   Önkormányzatai Bizottsága 

 

Ikt. sz: LMKOH/220-6/2022. 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága és Önkormányzati Bizottsága 

2022. február 22-én, kedden délután 15.35 órakor 

megtartott  soros  n y í l t  bizottsági ülésről 

 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság ülésén hozott  

 

27/2022. (II. 22.) PEB hat. Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület 

által felajánlott Helytörténeti Gyűjtemény átvétel 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 

28/2022. (II. 22.) PEB hat. A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában  

működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat  

beszámolója a 2021. évi tevékenységéről 

 

29/2022. (II. 22.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2022. (….) önkormányzati 

rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hi- 

 vatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásai- 

 ról szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 

 módosításáról 

 

30/2022. (II. 22.) PEB hat. A fogyatékosok nappali ellátásának biztosítása   

 

31/2022. (II. 22.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2022. (…) önkormányzati 

rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 

7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

32/2022. (II. 22.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2022. (….) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
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szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

33/2022. (II. 22.) PEB hat. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

díjainak 2022. évi meghatározása 

 

34/2022. (II. 22.) PEB hat. A gyermekétkeztetési díj és a bölcsődei gondozási 

díj 2022. évi meghatározása 

 

35/2022. (II. 22.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének szabályzata a polgármestert megillető 

Cafetéria-juttatásról” c. Szabályzat módosításá- 

nak módosításának elfogadása 

 

36/2022. (II. 22.) PEB hat. Lajosmizse Város Polgármesterét megillető  

cafetéria-keretösszeg meghatározása   

 

Az Önkormányzati Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 

16/2022. (II. 22.) ÖB hat. Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület 

által felajánlott Helytörténeti Gyűjtemény átvétel 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 

17/2022. (II. 22.) ÖB hat.  A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában  

működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat  

beszámolója a 2021. évi tevékenységéről 

 

18/2022. (II. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2022. (….) önkormányzati 

rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hi- 

 vatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásai- 

 ról szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 

 módosításáról 

 

19/2022. (II. 22.) ÖB hat.  A fogyatékosok nappali ellátásának biztosítása   

 

20/2022. (II. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2022. (…) önkormányzati 

rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 

7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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21/2022. (II. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2022. (….) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

22/2022. (II. 22.) ÖB hat.  A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

díjainak 2022. évi meghatározása 

 

23/2022. (II. 22.) ÖB hat.  A gyermekétkeztetési díj és a bölcsődei gondozási 

díj 2022. évi meghatározása 

 

24/2022. (II. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének szabályzata a polgármestert megillető  

 Cafetéria-juttatásról” c. Szabályzat módosításá- 

 nak elfogadása 

  

25/2022. (II. 22.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Polgármesterét megillető  

Cafetéria-keretösszeg meghatározása   
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Pénzügyi Ellenőrző bizottság és az Önkormányzati Bizottság 2022. február   

               22-én, kedden Lajosmizse Városháza Dísztermében délután 15.35  

               órakor megtartott együttes soros  n y í l t  bizottsági ülésről. 

 

Jelen vannak:  

 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai: 

  Sebők Márta     PEB elnök 

  Belusz László   bizottság tagja 

Cseh Katinka  és Péli Szilveszter bizottság tagja  

Péli Szilveszter   bizottság tagja 

 

Tóth-Orlov Bettina bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 

 

Önkormányzati Bizottság tagjai: 

  Belusz László  bizottság elnöke 

  Sebők Márta   bizottság tagja 

Bagó István  bizottság tagja 

Borbély Ella  bizottság tagja 

 

Sápi Tibor bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 

 

Tanácskozási joggal megjelentek:  

 

Basky András polgármester 

Fekete Zsolt alpolgármester 

dr. Balogh László jegyző 

    Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

    Óber Roland Műv. ház igazgató 

    Kovács Gábor települési főépítész 

    dr. Tóth Andrea jegyzői iroda irodavezető 

    Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens 

    Sipos Ágnes óvodavezető 

       

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 főből 4 fővel, az Önkormányzati 

Bizottság 5 főből 4 fővel határozatképes. 
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A meghívóban közzétett napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Kérdezem, hogy 

van-e még valakinek egyéb javaslata módosításra, illetve kiegészítésre. Amennyiben 

nincs, javaslom, hogy első napirendként a meghívó szerinti 5. napirendi pontot 

tárgyaljuk, köszöntjük körünkben dr. Kürti László urat. Aki ezzel a módosítással 

elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt-, az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 

Napirendi pontok:        Előterjesztő: 

 

1./ Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület által   Basky András  

     felajánlott Helytörténeti Gyűjtemény átvétel kapcsolatos  polgármester 

     döjtések meghozatala 

 

2./ A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő  Basky András 

     Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolója a 2021.  polgármester 

     évi tevékenységéről  

       

3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle-  Basky András 

     tének ……/2022. (….) önkormányzati rendelete a  Lajos-  polgármester 

     mizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott  

     köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkor- 

     mányzati rendelet módosításáról  

 

4./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 

     …../2022. (….) önkormányzati rendelete az egyes szociális polgármester 

     ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

     módosításáról 

     II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

     …../2022. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondos- 

     kodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 

     önkormányzati rendelet módosításáról 

 

5./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak            Basky András 

    2022. évi meghatározása       polgármester 

 

6./ A gyermekétkeztetési díj és a bölcsődei gondozási díj            Basky András 

    2022. évi meghatározása       polgármester 

 

7./ I. „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 

     szabályzata a polgármestert megillető Cafetéria-juttatásról” polgármester 

     c. szabályzat módosításának elfogadása 
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     II. Cafetéria juttatás megállapítása  

 

8./ Egyebek 

 

 

1./ Napirendi pont 

Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület által felajánlott Helytörténeti 

Gyűjtemény átvétel kapcsolatos döntések meghozatala 

Sebők Márta PEB elnök 

Felkérem dr. Balogh László jegyző urat, hogy mondjon erről néhány szót. 

dr. Balogh László jegyző 

A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület 2021. augusztus 27. napján hozott 

egy döntést, hogy a helytörténeti Gyűjteményt átadja Lajosmizse város részére. 2021. 

szeptember 7-én dr. Kürti László úr értesítette a polgármester urat erről. Ezt a felajánlást 

tárgyalta a Képviselő-testület és megbízta a polgármester urat a szerződés megkötésére. 

Sajátos helyzetű anyagról van szó. Állásfoglalást kértünk az egyik szakértőtől, aki 

megvizsgálta, hogy Kecskeméten a múzeumok működése hogyan történik. Ugyanabban 

gondolkodnak ők is, mint mi. Mi elfogadjuk köszönettel a Helytörténeti Gyűjtemény 

átadását, és átadjuk a Művelődési Ház és Könyvtárnak, s ők, mint intézmény, tudják 

működtetni ezt a rendszert. Az épület tulajdonjogát megtartja Kecskemét is, 

Önkormányzatunk is. Az egyértelműen megállapítást nyert, hogy az önkormányzat ezt 

a Gyűjteményt megszerezheti és tovább adhatja az irányítása alá tartozó költségvetési 

szerv részére. Az előterjesztés végén felhívjuk a testület figyelmét, hogy a Művelődési 

Ház Alapító Okiratát, személyi és tárgyi feltételeit ehhez kell igazítani. A Gyűjtemény 

átvétele befejezetlen beruházásként kerül átvételre. Ennek a Gyűjteménynek a 

gondozását a Művelődési Háznak kell megoldania. Polgármester úr erre tett javaslatot 

és a szerződésben is az általam elmondottak vannak rögzítve. Egyeztetés történt dr. 

Kürti Lászlóval, Óber Rolanddal, dr. Adonyi Lajossal e témában. Ennyit kívántam 

elmondani, ha kérdés van, válaszolok. Lesz egy tárgyalás, ahol az átadás-átvétel 

megtörténik. 

Sebők Márta PEB elnök 

Köszönjük szépen. Kérdezem dr. Kürti Lászlót, hogy kíván-e szólni? 

dr. Kürti László  

2019-ben vettem át az elnökségi pozíciót. Az első közgyűlésünkön hoztuk meg a 

döntést, hogy a Művelődési Házzal fogunk együttműködni. Amikor megtörtént az új 

Művelődési Ház igazgató csere, sínen voltunk. Ez csak önkormányzati fenntartású 

intézményként működhet tovább. Mindenképpen szorgalmazni kell azt, hogy legyen 

megfelelő olyan személy a Művelődési Ház részéről, aki ezt tudja koordinálni. 

Sebők Márta PEB elnök 

Amikor a gyűjtések készültek, volt-e ez dokumentálva? 
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dr. Kürti László 

Igen volt, nagyon sok füzet van arról, hogy ki mit adott. Nagyon sok minden nem került 

vissza az elődömtől. Amik fel vannak véve, azokról tudjuk, hogy kik adták. Vannak 

tárgyak, amikről nem tudjuk, hogy ki adta. 

A régi Városháza felújításánál én azt szeretném kérni, hogy a régi pincét mindenképpen 

bele kellene venni a felújításba, mert aki jön megnézni a Helytörténeti Gyűjteményt, 

rákérdeznek az épület alatt lévő pincére is. Ez 60 m2 alapterületű. Erre mindenképpen 

oda kellene figyelni, mert különlegesség lenne az idelátogatóknak, hogy megnézzék, hol 

voltak a forradalmárok, a betyárok. 

Sebők Márta PEB elnök 

Köszönöm.  

Aki elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről az előterjesztés határozat-

tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt-

az alábbi határozatot hozta: 

27/2022. (II. 22.) PEB hat. 

Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület által  

felajánlott Helytörténeti Gyűjtemény átvétel kapcsolatos 

döntések meghozatala 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 

   viselő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. február  24. 

   Felelős:     PEB 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

16/2022. (II. 22.) ÖB hat. 

Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület által  

felajánlott Helytörténeti Gyűjtemény átvétel kapcsolatos 

döntések meghozatala 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

   Önkormányzati   Bizottság elfogadásra javasolja a Kép- 

   viselő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     ÖB 
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Sebők Márta PEB elnök 

Megérkezett körünkbe Molnár Ferenc úr, a Római Katolikus Főplébánia vezetője. A 

Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő 

Szolgálat beszámolója az Önkormányzati Bizottság napirendi pontja. Kérném, hogy 

vegyük fel plusz napirendként, s ezen ülésen tárgyaljuk meg 2./ napirendként.  Aki ezzel  

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt-, az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt-, elfogadta „A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában 

működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolója a 2021. évi 

tevékenységéről” szóló napirendi pont tárgyalását, így kérem, térjünk rá a tárgyalására. 

 

2./ Napirendi pont 

A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg 

Segítő Szolgálat beszámolója a 2021. évi tevékenységéről 

Sebők Márta PEB elnök 

Köszöntöm Molnár Urat, s kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítése? 

Molnár Ferenc Rév vezetője 

Szívesen állok kérdéseik elébe. 

Sebők Márta PEB elnök 

A lajosmizsei ellátásról szeretnék érdeklődni, hogy a betegszám tendenciájában hogyan 

alakul, folyamatos gondozottak vannak, vagy friss esetek? 

Molnár Ferenc 

Folyamatos gondozottak is vannak, ad hoc ellátottak is. Az ellátásunknak vannak 

gyenge pontjai. A járvány nagyon visszafogta az ellátottak terén a kapcsolattartást. A 

Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói főként Kecskemétről járnak ki, a jelzőrendszerünk 

meggyengült. Kevés a helyi szakember, így a delegálás visszaesett a 10 évvel ezelőttihez 

képest. A helyi szakemberek jobban ismerik a lakosságot, az ő körükben lenne érdemes 

terjeszteni, hogy kapcsolatokat várunk. Lajosmizsén egyre előrehaladottabb állapotban 

lévő alkohol betegeket delegálnak hozzánk. A korábbi beavatkozás lenne szükséges, 

ehhez ismét partnerekre lenne szükség Lajosmizsén, akik tudnának ebben segíteni. Az 

összes helyi hírlevélben közzé kellene tenni a delegálást. A járvány is indokolja az 

újrakezdést és a Gyermekjóléti Szolgálatnak a helyi szintű csökkenése is kialakította 

ezt. 

Sebők Márta PEB elnök 

Mit lehet ebben tenni? 

Basky András polgármester 

A Hírlapban tudnánk telefonszámot közzétenni. Az Egészségházban is közzé kellene 

tenni ezt a dolgot. 

Belusz László ÖB elnök 

Azok az emberek hiányoznak, akikben megbíznak a rászorulók, akár iskola, védőnői 

szolgálat, orvosok. Feléjük is meg kellene tenni a jelzést. Legfőbb a bizalom, hogy olyan 
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emberhez tudjanak fordulni, akiben megbíznak. Ez jó lenne. Meg kellene keresni, hogy 

kihez lehet fordulni. 

Molnár Ferenc 

Minden csatornát érdemes lenne használni. Legnagyobb probléma az alkohol probléma. 

Facebook, kiplakátolás, internetes használat, mindent meg kell mozgatni annak 

érdekében, hogy előrébb tudjunk jutni. 

Sebők Márta PEB elnök 

Mennyi lehet az alkohol problémás? 

Molnár Ferenc  

10 % lehet, aki alkohol problémával küzd. 

Belusz László ÖB elnök 

Van-e népszerű ellátásra szoruló beteg, s mely terület az? 

Molnár Ferenc 

Helyi felmérésünk nincs. Ez a családon kívül nevelkedők részére jellemző. Szülői 

jelzéseket kapunk, hogy a drog is jelen van. 

Belusz László ÖB elnök 

Kapcsolható a probléma valamilyen társadalmi réteghez? 

Molnár Ferenc 

Kecskeméten kimutatható, hogy a szegregált területen, SOS gyermekfaluban 

gyakrabban előforduló probléma. Minél kilátástalanabb helyzetben van valaki, annál 

inkább hajlamos arra, hogy belemerüljön az italozás szenvedélyébe. Segítséget akkor 

tudunk nyújtani, ha az első lépést a beteg teszi meg, hogy eljön hozzánk. 

Basky András polgármester 

Az ügyfélfogadás az Egészségházban van a főbejárat mellett Ez mennyire jó hely? 

Kellően diszkriminált ez a hely? 

Molnár Ferenc 

Célszerűbb lenne diszkrétebb hely, de a kollégák is kimennek a lakókörnyezetbe, miután 

a beteg felkeres bennünket. 

Basky András polgármester 

Köszönöm.  

Sebők Márta PEB elnök 

Köszönöm. Van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. A szöveges megjelentetést várjuk annak 

reményében, hogy hátha eljönnek a gondozottak. Megköszönjük Molnár Ferenc 

munkáját. 

Basky András polgármester 

Köszönjük szépen Molnár Ferenc úr munkáját. 

Sebők Márta PEB elnök 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra teszem fel a kérdést. 

Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja a Római Katolikus Főplébánia 

fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolóját a 2021. évi 

tevékenységéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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28/2022. (II. 22.) PEB hat. 

A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában  

működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat  

beszámolója a 2021. évi tevékenységéről 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek a Római Katolikus Főplébánia fenntartásában mű- 

   ködő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolóját a  

   2021. évi tevékenységéről. 

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     PEB 

 

 

Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja a Római Katolikus Főplébánia 

fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolóját a 2021. évi 

tevékenységéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

17/2022. (II. 22.) ÖB hat. 

A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában  

működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat  

beszámolója a 2021. évi tevékenységéről 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   Kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek a Római Katolikus Főplébánia fenntartásában mű- 

   ködő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolóját a  

   2021. évi tevékenységéről. 

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     ÖB 

 

 

3./ Napirendi pont 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (…) 

önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
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Sebők Márta PEB elnök 

Megbeszéltük, hogy a 14,3 %-os emelésű köztisztviselői illetményalap helyett 20 %-os 

bérfejlesztést kell adni a köztisztviselőknek. Így a köztisztviselői illetményalap 60.000.- 

Ft lenne. 

Bemutatásra került a Bács-Kiskun megyei települések illetményalapja is 

összehasonlításként.  

Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel 

a kérdést. 

Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadásra javasolja, hogy az 

illetményalap 60.000.- Ft legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

29/2022. (II. 22.) PEB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (….) önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  

juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 

   viselő-testületnek, hogy a köztisztviselői illetmény alap a  

   tárgyban jelzett rendeletben 60.000.- Ft legyen. 

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     PEB 

 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy az illetményalap 60.000.- Ft legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2022. (II. 22.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (….) önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  

juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 
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HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 

   viselő-testületnek, hogy a köztisztviselői illetménylap a  

tárgyban jelzett rendeletben 60.000.- Ft legyen.  

                                  

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     ÖB 

 

 

4./ Napirendi pont 

I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) 

önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (….) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Sebők Márta PEB elnök 

Itt volt egy törvényességi felülvizsgálat, ahol jogsértőnek tekintették azt, hogy a 

települési támogatást korlátoztuk éves keretösszegben, és környezettanulmányt 

készítettünk, illetve, hogy a települési támogatás feltételeként szabtuk meg a 

lakókörnyezet rendben tartását. 

dr. Balogh László jegyző 

A hatáskör gyakorló a polgármester úr. Amikor elfogadtuk ezt a rendeletet, akkor a 

Képviselő-testület korlátokat szabott. Szó volt róla, hogy ez a korlát nem egészen 

törvényes. Akkor a törvényességen átment. Később akként módosította a Képviselő-

testület, hogy a polgármester úr hatáskör gyakorlásának kimerülését követően a hatáskör 

gyakorló a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság.  Akkor mondtuk azt, hogy azokat a 

kérelmeket a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elé terjesztjük. A Kormányhivatal azt kérte, 

pontosítsuk, hogy mely esetekben jár el a polgármester úr és mely esetekben a Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság. A környezettanulmányt megköveteljük, és nem vagyunk tekintettel 

bizonyos aggályos helyzetekre.  Adtunk egy mérlegelési jogot, a Kormány Hivatalnak 

ez nem elfogadható. 

Sebők Márta PEB elnök 

Törvényesség észlelte, ez a rendelet-módosítás elfogadható. 

Az előterjesztés másik része a fogyatékosok és autista személyes nappali ellátása nem 

megoldott Lajosmizsén, de Nagykőrösnek van kapacitása ere. Őket el kell szállítani 

oda? 

Basky András polgármester 

Igen, el kell szállítani. A szabad kapacitás erejéig megoldják. Ha Nagykőrös nem tudja 

ellátni, akkor ezt meg kell oldani. Az alapnormatívát ezekre Nagykőrös fogja megkapni. 
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Sebők Márta PEB elnök 

Van-e hozzáfűznivaló? Nincs. 

Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés határozat-

tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2022. (II. 22.) PEB hat. 

 A fogyatékosok nappali ellátásának biztosítása   

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-

   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     PEB 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

19/2022. (II. 22.) ÖB hat. 

 A fogyatékosok nappali ellátásának biztosítása   

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-     

                                 testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     ÖB 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. 

(III. 30.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

31/2022. (II. 22.) PEB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …/2022. (…) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról 

szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 

 

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

   viselő-testületnek Lajosmizse város Önkormányzata Képvi- 

   selő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. 

   (III. 30.) önkormányzati rendeletének módosítását. 

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     PEB 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 

önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

20/2022. (II. 22.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …/2022. (…) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról 

szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 

   viselő-testületnek Lajosmizse város Önkormányzata Képvi- 

   selő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. 

   (III. 30.) önkormányzati rendeletének módosítását. 

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     ÖB 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

32/2022. (II. 22.) PEB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …/2022. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást  

nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormány- 

zati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
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   testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 

   tületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátá- 

   sokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendeletének mó- 

   dosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     PEB 

 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról 

szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

21/2022. (II. 22.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …/2022. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást  

nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormány- 

zati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 

   tületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátá- 

   sokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendeletének mó- 

   dosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     ÖB 

 

 

5./ Napirendi pont 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2022. évi meghatározása 

Sebők Márta PEB elnök 

Három szervezettől kértünk be árajánlatot. 

1./ Bortello Kft – Korona Étterem: 

     ebéd díja:     1.050.- Ft/fő/nap 

     kiszállítás díja:         50.- Ft/háztartás/nap 

 

2./ Mizse Gastro  Kft – jelenleg szolgáltatásnyújtó: 

     A szociális étkezés biztosítására a Mizse Gastro Kft-vel 2021. április 1. napjától,    
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     határozatlan időre szóló megállapodás van hatályban. A Mizse Gastro Kft. a  

     szerződésben rögzített 650 Ft/étkezési adag + ÁFA, valamint a 120 Ft/kiszállítási  

     cím + ÁFA összegek módosítására javaslatot nem tett, melyre tekintettel a  

     piackutatás csak arra irányult, hogy ezen összegektől kedvezőbb ajánlat kerül-e  

     benyújtásra.   

 

3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete: 

     A szociális étkezést az Intézmény nem tudja vállalni, mert nem tudja biztosítani.  

 

 

dr. Balogh László jegyző 

Befagytak az árak, intézményi térítési díjat nem emelhetünk. A szolgáltató közben 

emelt, ezt nem lehet áthárítani az étkezést igénybe vevőkre.  

Étkezés vonatkozásában a Mizse Gastro évről-évre emel és a különbözetet az 

önkormányzatnak kell hozzátenni. 

Sebők Márta PEB elnök 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díját nem lehet emelni 2022. június 

30-ig. Kérdés, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. 

Aki ezt elfogadja az előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2022. (II. 22.) PEB hat. 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

díjainak 2022. évi meghatározása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     PEB 

 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét az Önkormányzati Bizottság részéről, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2022. (II. 22.) ÖB hat. 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

díjainak 2022. évi meghatározása 
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HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     PEB 

 

 

6./ Napirendi pont 

A gyermekétkeztetési díj és a bölcsődei gondozási díj 2022. évi meghatározása 

Sebők Márta PEB elnök 

A veszélyhelyzet miatt a gyermekétkeztetési díj és a bölcsődei gondozási díj összege 

2020. november 1-től változatlan, 2022. évben is ez kerül meghatározásra. Ezzel 

kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Nincs. 

Aki elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről a gyermekétkeztetési díj és 

bölcsődei gondozási díj vonatkozásában az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

34/2022. (II. 22.) PEB hat. 

A gyermekétkeztetési díj és a bölcsődei gondozási 

díj 2022. évi meghatározása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     PEB 

 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki elfogadja az Önkormányzati Bizottság részéről a gyermekétkeztetési díj és 

bölcsődei gondozási díj vonatkozásában az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

23/2022. (II. 22.) ÖB hat. 

A gyermekétkeztetési díj és a bölcsődei gondozási 

díj 2022. évi meghatározása 

HATÁROZAT 
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   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     ÖB 

 

 

 

7./ Napirendi pont 

I. „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a 

polgármestert megillető Cafetéria-juttatásról” c. Szabályzat módosításának 

elfogadása 

II. Cafetéria juttatás megállapítása 

 

Sebők Márta PEB elnök 

I. „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a 

polgármestert megillető Cafetéria-juttatásról” c. Szabályzat módosításának 

elfogadása 

Módosításra került a Cafetéria Szabályzat a keretösszeg változása miatt. Van-e ezzel 

kapcsolatban kérdés, észrevétel? Nincs.  

Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármestert megillető Cafetéria-juttatásról 

szóló Szabályzat módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

35/2022. (II. 22.) PEB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- 

tének szabályzata a polgármestert megillető Cafetéria-jut- 

tatásról” c. Szabályzat módosításának elfogadása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés I. sz. határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     PEB 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a polgármestert megillető Cafetéria-juttatásról szóló Szabályzat 

módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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24/2022. (II. 22.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- 

tének szabályzata a polgármestert megillető Cafetéria-jut- 

tatásról” c. Szabályzat módosításának elfogadása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés I. sz. határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     ÖB 

 

II. Cafetéria juttatás megállapítása 

Sebők Márta PEB elnök 

Lajosmizse Város Polgármesterét megillető Cafetéria-keretösszeg 2022. évre bruttó 

300.000.- Ft. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Nincs. 

Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja, hogy Lajosmizse Város 

Polgármesterét megillető Cafetéria-keretösszeg 2022. évre bruttó 300.000.- Ft-ban 

legyen meghatározva, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

36/2022. (II. 22.) PEB hat. 

Lajosmizse Város Polgármesterét megillető  

cafetéria-keretösszeg meghatározása   

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületének, hogy a polgármester cafetéria-juttatásának éves  

                                 keretösszegét 2022. évre bruttó 300.000.- Ft-ban határozza meg.  

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     PEB 

 

Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja, hogy Lajosmizse Város 

Polgármesterét megillető Cafetéria-keretösszeg 2022. évre bruttó 300.000.- Ft-ban 

legyen meghatározva, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

25/2022. (II. 22.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Polgármesterét megillető  

cafetéria-keretösszeg meghatározása   

HATÁROZAT 
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   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületének, hogy a polgármester cafetéria-juttatásának éves  

                                 keretösszegét 2022. évre bruttó 300.000.- Ft-ban határozza meg.  

   Határidő: 2022. február 24. 

   Felelős:     ÖB  

 

Egyebek 

Bagó István ÖB tag 

A testületi ülést felvevő kamerát nem lehetne felújítani, mert nem megfelelő a minősége 

a kamerának. Az üléseken, amikor kivetítés van, az sem mindig megfelelő minőségű. 

A város facebook oldalon nincs benne a kézilabda csapat, a bölcsődéről is lehetne, a 

vállalkozásokat, az ügyeletes orvosokat is meg lehetne jelölni. 

Basky András polgármester 

Aki szeretné, hogy megjelenne a sportesemény, akkor az jöjjön be, és tetesse fel. El kell 

küldeni részünkre és akkor feltesszük. Hírlapról beszéljünk. 

Borbély Ella ÖB tag 

Nem feltétlenül fontos, hogy színes legyen. Lehetne fekete-fehér is, s lehetne minimális 

költsége. 

Basky András polgármester 

A Művelődési Ház költségvetésében benne van, de ha más döntés születik, akkor tudunk 

hozzátenni. 

Belusz László ÖB elnök 

Bízunk benne, hogy a Művelődési Ház honlapja megújul, és akkor oda is fel lesznek 

téve a friss hírek. 

Sebők Márta PEB elnök 

Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm a 

jelenlevők részvételét, a mai együttes ülésünket ezennel berekesztem 17.00 órakor. 

 

K.mf. 

 

 

  Sebők Márta      Blusz László  

  PEB elnök     ÖB elnök 

    

 

 

  Belusz László    Sebők Márta 

  PEB tagja     ÖB tagja 

  jkv. aláírója     jkv. aláírója 
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