
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
 
LMKOH/570/8/2016. 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
üléséről készült jegyzőkönyv 

2016. március 22. 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
17/2016. (III. 22.) PEB hat. Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Betéti 

Társaság fenntartási költségtérítés megfizeté- 
sének ügye 

18/2016. (III. 22.) PEB hat. Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató 
Betéti Társasággal kötött egészségügyi 
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19/2016. (III. 22.) PEB hat. OTP helyiséggel kapcsolatos döntési javaslatok 
20/2016. (III. 22.) PEB hat. OTP helyiség értékesítési lehetőségének 
     felülvizsgálata 
21/2016. (III. 22.) PEB hat. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-5.2.1-15 

azonosító számú pályázati kiírásra 
22/2016. (III. 22.) PEB hat. Pályázat előkészítése a TOP-1.4.1-15.azonosító 

számú pályázati kiírás vonatkozásában 
23/2016. (III. 22.) PEB hat. Tájékoztató a 2015. évi temető üzemeltetéssel 

összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról 
 
24/2016. (III. 22.) PEB hat. Javaslat tétel a Lajosmizsei Köztemető 2016. évi 

fejlesztéséről 
25/2016. (III. 22.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2016. évi 

közbeszerzési terve 
26/2016. (III. 22.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2016. (….) önkormányzati 
rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. 
(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. március 22-én, reggel 8.00 órakor, a 
Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak: Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Szilágyi Ödön önkormányzati irodavezető 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Őze Angéla mb.pénzügyi irodavezető 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Csima Gyuláné SZIGÜ RT képviselője 
      Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnöke 
      Pare Tamás 
      Mess Gabriella 
      dr. Zsámboki Béla ügyvéd 
      Szerző László 
      Bujdosó Ádám 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb módosító, illetve 
kiegészítő javaslata? Nincs. Nekem javaslatom, hogy a meghívó szerinti 2./ napirendi 
pont (A Szabó-Med Egészségügyi  Szolgáltató Bt. és a dr. Márton rozália és Társai Bt 
támogatás iránti kérelme) levételre kerüljön és az Egyebek napirendi pontban kerüljön 
megtárgyalásra. Aki ezzel a módosítással elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
1/ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek …./2016. (….) önkormányzati rendelete a 2016. évi  polgármester 
     költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati ren- 
     delet módosításáról 
2./ Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság fenn-  Basky András 
     tartási költségtérítés megfizetésének ügye     polgármester 
3./ OTP helyiséggel kapcsolatos döntés      Basky András 
              polgármester 
4./ Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-5.2.1-15 azonosító   Basky András 
     számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló    polgármester 
     helyi szintű komplex programok” elnevezésű pályázati 
     kiírásra 
5./ Pályázat előkészítéséről a TOP-1.4.1-15 azonosító számú,  Basky András 
      „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, mun-  polgármester 
      kába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejleszté- 
      sével” elnevezésű pályázati kiírásra 
6./ I. Tájékoztatás a 2015. évi temető üzemeltetéssel összefüggő 
      bevételek és kiadások alakulásáról      Basky András 
      II. Javaslat tétel a Lajosmizsei Köztemető 2016. évi fejleszté-  polgármester 
     séről 
7./ Lajosmizse Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzé-  Basky András 
      si terve           polgármester 
 
8./ Egyebek 
     - A Szabó-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. és a dr. Márton Rozália és Társa Bt. 
támogatás iránti kérelme 
9./ Városmarketing megbeszélés 
 
1./ Napirendi pont 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság fenntartási költségtérítés 
megfizetésének ügye 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ez már visszatérő probléma a bizottsági üléseken és a testületi üléseken. Jankahidy 
doktornő engedélyt kapott arra, hogy önálló mérőórát helyezzen el a rendelőjében. Az 
önkormányzat oly módon szedte be a térítési díjakat, hogy minden egyes orvosnak 
négyzetméter arányosan számlázta ki a térítési díjakat. Jankahidy doktornő ezt nem 
fogadta el, így 516.000.- Ft hátraléka keletkezett. Azt kéri a doktornő, hogy ezt 
engedjük el neki, s ő ezt követően az önkormányzat által kiszámlázott bérleti díjakat 
fogja fizetni. Kérdezem, hogy mi a bizottsági elnökök álláspontja? 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Minél előbb jelenjen meg az önkormányzat számláján a tartozása a doktornőnek, én 
ahhoz ragaszkodnék. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Nem értem, hogy miért kellene elengedni, akkor egyenlőtlenség lenne. 
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Sebők Márta PEB elnöke 
Nekem is az a véleményem, mint az előttem hozzászólóknak. Ha egy orvosnak 
kedvezményt adunk, akkor a többi orvosnak is adjunk. 
Belusz László bizottsági tag 
Ez a felmerült hátralék, amely számítási metódusból keletkezett. Mivel nem írta alá a 
módosítást a Jankahidy doktornő, ezért neki a régi számítási mód alapján történt a 
kifizetése. 
Basky András polgármester 
Élő szerződés alapján számlázunk a doktornőnek, nem a legelső szerződésünk szerint, 
hanem a szerint, amikor döntöttünk arról, hogy megváltoztatjuk a produktív és 
improduktív területek arányát. A doktornőnek az lett felajánlva, hogy vagy a jelenlegi 
szerződés szerint fizet, vagy a mérőóra állást diktálja be. A kettő között számottevő 
különbség nincs. Éves szinten csak néhány ezer forintos különbségek vannak. 0,8-as 
szorzóval jönnek ki ezek a hátralékok. 
Belusz László bizottsági tag 
Egyetértek a bizottság elnökének a javaslatával. 
Nagy Judit vezető főtanácsos 
A közös használatú ingatlanokból már 10 m2 után fizetnek az orvosok. A Jankahidy 
doktornő a módosított javaslatot nem fogadta el. A számítási mód nem változott, a 
változás az volt, hogy amikor a gyermekjóléti és szociális szolgáltatások bekerültek az 
épületbe utána a testület a kivett területek aránya után kérte a díjat, ami 0,93-as szorzó 
számról 0,8-as szorzószámra lett csökkentve a korrekciós tényező. A kivett területtel 
ez meg lett növelve, ez a fenntartási költségtérítésbe megtakarítást eredményezett. Ha 
a doktornő a 20,8 m2 után fizetne, az közelít a jelenleg rendelőt használó házi orvosok 
fizetési kötelezettségéhez. 
dr. Zsámboki Béla ügyvéd 
A doktornő semmiféle rosszhiszemű magatartást nem kíván tanúsítani. A polgármester 
úrnak és munkatársainak köszönjük az egyeztetést, mert ott derült fény a kivett 
területek és az improduktív területek aránya közötti különbségre, ezért a doktornő úgy 
rendelkezett, hogy a továbbiakban ő is az összes orvos metódusa szerint kívánja fizetni 
a rezsi költségeket. 
A felszerelt mérő órának a létesítési költségét beszámításra kértük, mert korábban az 
önkormányzat azt elfogadta. Ha ez nem lenne járható út, akkor egy méltányos és havi 
részletfizetési kedvezményt szeretnénk kérni. Köszönöm. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Elfogadhatónak tartom a részletfizetési kedvezményt. Egy évig 12 havi részletfizetési 
kedvezményt adhatunk a tőketartozásra, s az azóta keletkezett késedelmi kamatoktól 
tekintsünk el. További kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirenddel 
kapcsolatban? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki ezeket a módosításokat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
17/2016. (III. 22.) PEB hat. 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Betéti 
Társaság fenntartási költségtérítés megfizeté- 
sének ügye 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testület- 
   nek, hogy dr. Jankahidy Andrea házi orvos részére egy évig,  

12 havi részletfizetési kedvezményt adjon a tőketartozás  
           megfizetésére, az azóta keletkezett késedelmi kamatoktól  
           tekintsen el. 

   Határidő: 2016. március 24. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta PEB elnöke 
Aki az előterjesztés II. határozat-tervezetét (Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató 
Betéti Társasággal kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása) az abban 
foglaltak szerint elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
18/2016. (III. 22.) PEB hat. 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató 
Betéti Társasággal kötött egészségügyi 
feladat-ellátási szerződés módosítása 

HATÁROZAT 
 
    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
    Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 
    viselő-testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
    Határidő: 2016. március 24. 
    Felelős:     A bizottság 
 
8.30 órakor dr. Zsámboki Béla ügyvéd eltávozott az ülésről. 
 
2./ Napirendi pont 
OTP helyiséggel kapcsolatos döntési javaslat 
Sebők Márta PEB elnök 
Az OTP Bank Nyrt részéről Kállai Zoltán úr jelen van, tisztelettel köszöntjük 
körünkben. 
Az akkori Községi Tanács bérleti jogot biztosított ingyen és bérmentve a Lajosmizsei 
OTP helyiségre. A politikai és gazdasági körülmények megváltoztak. Ez az új 
gazdasági rend hátrányosan érintette az önkormányzatokat. Nekünk van egy 
szerződésünk, azt kérdezem, hogy van-e ennek a szerződésnek a felmondására és 
átalakítására jogi lehetőség? 
dr. Balogh László jegyző 
Ez egy teljesen más jogrendszerben van. Azt gondolom, hogy a bíróság tudja 
megmondani, hogy ez így lehetséges-e? Az OTP ebbe az ingatlanba jelentős 
költségeket beruházott. Ezt egy próba per tudná megmondani. 
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Sebők Márta PEB elnök 
3-4.000.- Ft-ot fizettek az ilyen hasonló intézmények. Ez 5 millió forintot jelentene az 
önkormányzatnak. A bérleti jogviszony a következő időszakban is fennállhat, ebből az 
önkormányzatnak pénze nem származik és meg kellene fontolni, hogy ezt az épületet 
el lehetne-e adni? 
dr. Balogh László jegyző 
A szerződés szerint az OTP 90 évig ennyi pénzért bérel ingyenesen. 
Basky András polgármester 
Az OTP korábban ennek az épületnek a létesítésébe pénzzel beszállt. Mindkét fél 
beletette azt a költséget, ami kellett ennek az épületnek a megépítéséhez. Akkor a 
tulajdont el kellett volna osztani arányosan. 
dr. Balogh László jegyző 
A pénznek a betételével az OTP nem tulajdont szerzett, hanem bérleti díj alóli 
mentességet. Ha az OTP akkor tulajdont akart szerezni, akkor tulajdonosként a 
tulajdoni lapon megjelent volna. Ezt egy próba per tudná megmondani. 
Kállai Zoltán OTP Bank Nyrt képviselője 
Amikor az önkormányzat vezetőivel tárgyalást folytattunk, én nem éreztem az 
ingyenességet. Ez egy érvényes szerződés, nincs miről tárgyalni. Nem csak 
Lajosmizsén van ilyen helyzet. Mi továbbra is az eredeti megállapodáshoz tartanánk 
magunkat. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van másik ilyen település is? 
Kállai Zoltán OTP Bank Nyrt képviselője 
Igen, Kecelen. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az Önkormányzat felújította ezt az épületet 9.688.000.- Ft-ért, miért csak a 
tetőszerkezet utó beruházási költség arányos része került elszámolásra az OTP felé? 
Basky András polgármester 
A tető- és a homlokzat felújítását végezte el az önkormányzat. 
Belusz László bizottsági tag 
Az OTP lakások teteje lett felújítva. 
Kállai Zoltán OTP Bank Nyrt képviselője 
Az épület külső homlokzatának megjelenítésére fordították a pénzt. A ténylegesen 
felmerülő fenntartási költséget kell megosztani. Az elmúlt évek során mi is több millió 
forintot bővítettünk. A banknak volt az érdeke, hogy több pénzt vigyen bele, de azzal a 
tulajdonos vagyona gyarapodik. Csak a tető felújítási költség megosztására folyt 
egyeztetés. Lényeges eltérések vannak a számok és a számlával bizonyított adtok 
között. Az OTP központ felé megtettem az előterjesztést. 
Sebők Márta PEB elnök 
A polgármester úr a bizottságot nem tájékoztatta ezekről a háttér tárgyalásokról. Négy 
négyzetméter, amit az OTP pluszban használ. Ez a bérleti szerződésnek nem része, s 5 
évre visszamenőleg fizetne bérleti díjat. Mekkora összeget kérhetünk az OTP-től? 
Kállai Zoltán OTP Bank Nyrt képviselője 
Az Önkormányzatnak olyan elképzelése volt, hogy a teljes bérleti díjat kér az ingatlan 
után. Az a kérdés, hogy havonta lesz változtatva a bérleti díj?  
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Sebők Márta PEB elnök 
Az előterjesztés miért nem tartalmazza a bérleti díjat? 
Szilágyi Ödön irodavezető 
A korábbi határozat az egész egységre vonatkozott, a bérleti díjfizetés a plusz 4 m2-re 
vonatkozna. 
Kállai Zoltán OTP Bank Nyrt képviselője 
Az a terület akkor olajtároló volt, ha Önök a tulajdonosok, akkor szeretnénk azt is 
kérni, hogy szüntessék meg az olajszagot és annak megfelelően fizetjük a bérleti díjat. 
dr. Balogh László jegyző 
Nem hiszem, hogy az önkormányzat locsolta szét az olajat. 
Kállai Zoltán OTP képviselője 
Az önkormányzat közösen használta ezt a területet. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Fogadjuk el ezt az 1.500.- Ft-ot. Van egy érvényes szerződés, amibe az OTP építési 
költség részét beletették, s ezért nem kértek tulajdoni jogot, hanem bérleti jogot 90 
évre. Akkor nem kellene a bíróság előtt ezt érvényesíteni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Tulajdoni jogot miért nem szerzett ezzel a 40 %-al? 
Kállai Zoltán OTP Bank Nyrt képviselője 
Mivel a tulajdoni jogunk nem lett átvezetve a Földhivatalnál, kifizettük a területnek az 
árát, de nem tudtuk érvényesíteni a jogainkat. Lajosmizse kimaradt akkor a mi 
jogászaink látóköréből, s mi vagyunk a szenvedő alanyai. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Tartani kell magunkat a régen megköttetett szerződéshez. Nincs bérleti díj, mert bérleti 
díjként fizeti az OTP a közös résznek a fenntartási költségeit. 1969. november 17-én 
létrejött egy megállapodás, ehhez kell tartani magunkat. Ők odatették a létesítési 
költségeiket, ami a mai napig is él. Magas bérleti díjat nem lehet kérni, mert az eredeti 
bérleti díj szerződéssel ellentétes. 
Basky András polgármester 
Az OTP álláspontja az előterjesztésből leírt levélből látszik, ragaszkodik az eredeti 
szerződéshez és csak a fenntartással összefüggő költségeket kívánja megfizetni. 
A tetőt korábban felújítottuk, az OTP-től nem volt felhatalmazásunk, hogy azzal a 
szigeteléssel az ő részüket is ellássuk. Az, hogy az OTP milyen elemeket épít rá, nem 
jelenti azt, hogy nekünk fizetési kötelezettségünk keletkezik. A tetőfelújítás 
6.477.000.- Ft-ba került, ezt arányosan meg kell osztani. Ha korábban olyan szerződés 
keletkezett volna, hogy az OTP bérleti díjat fizet, akkor azt fizetné, de nem így van. 
Ha úgy dönt a testület, akkor lehet bírósághoz menni, a bíróság kimondja, hogy az 
akkor megköttetett szerződést lehet-e változtatni, vagy sem. A plusz 4 m2 
területhasználatra megállapíthatunk bérleti díjat, de a két fél közötti egyezség a lényeg.  
Az a kérdés, hogy az OTP és a Nagyközségi Tanács által kötött szerződést hogyan 
értékeli majd a bíróság? A rezsiköltséget mindenki maga fizeti, a felújítási költség 
OTP-re eső részét pedig az OTP. 
Novemberben volt egy döntésünk, a tárgyalások eredményét ideterjesztettük, vagy 
szerződést kötünk a plusz 4 m2-re, vagy elölről kezdjük a tárgyalást és pert. 
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Sebők Márta PEB elnök 
A per kimenetelét érdemes lenne megfontolni, mert még 43 évig az Önkormányzatnak 
ebből pénze nem lesz 
Felajánljuk megvételre az OTP felé az ingatlant. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Nem értek egyet egy főutcán lévő frekventált terület értékesítésével, inkább a Móczó 
féle ház, vagy a Kocsis féle ház megvételéről kellene gondolkodni. A létesítési 
költségeknek a 43 %-át vállalta, 90 évre megvette a bérleti jogot azzal, hogy fizeti a 
fenntartási költségeket. Ez a dolog teljesen tiszta dolog. Azzal a 4 m2-rel nem tudom, 
hogy mit akarunk. Nem fogjuk tudni kezelni ezt a helyzetet veszteség nélkül. Az 
álláspontom szerint a tulajdonosnak viselnie kell a felújítási költségeket. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Ebből a dologból én menekülnék. Ha a fő utcán ezt el tudnánk adni és ott szeretnénk 
ingatlant, tulajdonjogot, az jó lenne. Olyan ingatlanokba is lehetne tenni pénzt, ami a 
későbbiekben az eredményességet biztosítja. Ettől szabadulni kellene. Itt szerződés köt 
bennünket össze, állandó vita tárgyát képezi ez a dolog. Az eladást látom járható 
útnak. 
Belusz László bizottsági tag 
Mennyi volt az értékelés összege? 
Basky András polgármester 
29 millió forint. 
Orbán Antal települési képviselő 
Az OTP hajlandó megvásárolni? 
Kállai Zoltán OTP Bank Nyrt képviselője 
Bérleti joggal terhelt. 
Belusz László bizottsági tag 
Évi 2.124.000.- Ft lenne a bérleti díj a 4 m2 után. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Régen köttetett a szerződés. Ha ahhoz ragaszkodunk, hogy a szerződés jogos, 
ugyanakkor felül kell bírálni, amit döntünk. Nem előnyös a jó pár évvel ezelőtt 
köttetett szerződés. A Képviselő-testület felülbírálja a döntéseit más esetekben is, 
érdemes lenne körüljárni ezt a szerződést. Nagyon sok minden történt az óta, amióta ez 
a szerződés megköttetetett, mert részünkre ez a szerződés előnytelen. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A vagyonértékbe bele fogja számítani a vagyonérték jogát. Az nem szolgálná az 
önkormányzat érdekét, ha egy ilyen értékes épületet eladna.  Az OTP-nek még 43 évig 
bérleti joga van. 
Sebők Márta PEB elnök 
Vizsgáljuk meg, hogy milyen lehetőségek vannak. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Én adott esetben a telekárnak a felét adnám egy 43 évre leterhelt ingatlanért. 
Megfontolandó, hogy érdemes-e eladni mondjuk 10 millió forintért az ingatlant, mert 
én csak annyit adnék érte, s ha más is így gondolkodik, akkor nem sok értelme van az 
értékesítésnek. 
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Belusz László bizottsági tag 
A 2 millió forintot fogadjuk el és vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy ha eladjuk 
ezt az ingatlant, akkor mennyi pénzt kaphatunk érte. Az OTP is meggondolja, hogy 
mennyi pénzt adna érte. 
Kállai Zoltán OTP Bank Nyrt képviselője 
Ez azt ingatlan 43 év bérleti joggal terhelt. Ha az OTP tulajdonhányadot szerzett 
volna, akkor sem lenne más a költség igénye az önkormányzatnak ezzel az ingatlannal 
kapcsolatban. Kérdezem, hogy 70 év alatt az önkormányzat mit fordított erre az 
épületre? Most jelentkezett a fenntartási költség, amit a bankkal meg kell osztani. 
Számtalan ilyen oldalról meg lehet közelíteni ezt a dolgot. Bármilyen formában 
üzemelne ez a ház, nem biztos, hogy a bankkal szemben kellene érvényesíteni ezt a 
formát. Köszönöm. 
Sebők Márta PEB elnök 
Én azt javasolnám, hogy a határozat tervezet 4. pontja úgy változzon, hogy az OTP 
felé kerüljön kiszámlázásra a 2.691.328.000.- Ft, s vizsgálja meg az önkormányzat az 
esetleges épület értékesítési lehetőségeket, mérlegeljük a bérleti szerződés 
felülvizsgálatának lehetőségét. 
Basky András polgármester 
Az OTP mekkora összeget fizetne ezért az ingatlanért? 
Kállai Zoltán OTP Bank Nyrt képviselője 
Az egyeztető tárgyalás és a testületi ülés között rövid idő telt el, és nem is tudtunk 
ilyen összegben gondolkodni. Értékről a tárgyalás során nem volt szó. 
dr. Balogh László jegyző 
Van-e még módosító javaslat? 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
A határozat-tervezetet elfogadnánk, így ahogy van. Az, hogy a jövőben mit lehetne 
tenni, teljesen külön lapon kezelném, és utána lehet gyűjteni a bírósági határozatokat. 
1.500.- Ft-os bérleti díjat javasolnék a 4 m2 területre. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Javaslom 
az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadásra azzal, hogy a 2.) pontban a bérleti díj 
1.500.- Ft/m2 legyen. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
19/2016. (III. 22.) PEB hat. 
OTP helyiséggel kapcsolatos dön- 
tési javaslatok 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a 2./ pontban a bérle- 
  ti díj 1.500.- Ft/m2 legyen. 
  Határidő: 2016. március 24. 
  Felelős:     A bizottság 
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Sebők Márta PEB elnök 
Javaslom, hogy vizsgáljuk meg az esetleges értékesítési lehetőségeket, s azt, hogy a 
szerződés felülvizsgálatának van-e jogi lehetősége. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
20/2016. (III. 22.) PEB hat. 
OTP helyiség értékesítési 
lehetőségének felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénz.- 
   ügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
   vizsgálja meg az esetleges értékesítési lehetőségeket, s azt, hogy a 
   szerződés felülvizsgálatának van-e jogi lehetősége. 
   Határidő: 2016. március 24. 
   Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-5.2.1-15 azonosító számú, „A társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” elnevezésű 
pályázati kiírásra 
Sebők Márta PEB elnök 
Két TOP-os pályázat került kiírásra. Az egyik a TOP-4.3.1-15 azonosító számú, 
„Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű pályázati kiírás (továbbiakban: 
infrastrukturális pályázat), a másik a TOP-5.2.1-15 azonosító számú, „A társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” elnevezésű 
pályázati kiírás (továbbiakban: szoft pályázat). 
Mindkét pályázat támogatási intenzitása 100 %, önerő igény nem merül fel. A két 
pályázat esetében a projekt teljes költsége várhatóan bruttó 160.000.000.- forint. 
Az infrastrukturális pályázat esetében a tervek szerint az önkormányzati tulajdonú 
barakk lakások és a Cédula ház kerülnének felújítására, továbbá a szegregátumban 
élők életszínvonalának fejlesztése céljából egyéb fejlesztések valósulnának meg. A 
tervezés alapján a pályázat összköltsége bruttó 100 millió forint.  Az infrastrukturális 
pályázat benyújtásának határideje 2016. július 15. napja. 
A szoft pályázat benyújtási határideje 2016. március 31. napja. A projekt teljes 
költsége várhatóan bruttó 60 millió forint. A projekt címe: „Szegregált területen élők 
társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén”. 
Az anyag részletesen ki van dolgozva. Azt szeretném kérdezni, hogy az érintettekkel 
az egyeztetés megtörtént-e, hogy részt kívánnak-e venni és szeretnének-e 
kompetenciákat elsajátítani. Az oktatás le fog zajlani. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Célcsoport, közreműködő szakemberek vannak megjelölve a projekt elkészítésébe. Az 
RNÖ elnökével egyeztetések történtek. A Cédula házban semmi olyan eszköz nincs, 
ami szükséges ezekhez a munkákhoz. Az eszközök a helyszínen kellenek. Az 
infrastrukturális pályázat előtt 3 évvel a szoftos pályázatnak el kell készülnie. Az 



 11

igényfelmérés már most zajlik, Mess Gabriellának a közreműködésével. Felmérjük azt, 
hogy ki az, aki nem rendelkezik 8 általános iskolával. 
Sebők Márta PEB elnök 
Én nem látok arra garanciát, hogy ezek az emberek majd jönnek és érdeklődnek, mi 
lesz az önkormányzat erre fordított pénzével, ha nem lesz érdeklődő. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Kell, hogy legyen érdeklődő, legyen motiváció arra, hogy a családját el tudja tartani. A 
lekért adatok szerint Lajosmizsén szegregátum van, a programban 147 embert be kell 
vonni és egyéni fejlesztési feladatokat kell készíteni. Akit bevon ez a szakmai 
bizottság, annak vállalnia kell, hogy hajlandó ebben a programban részt venni. Erre 
szolgálnak az egyéni fejlesztési tervek. Ha a kiválasztott emberek közül nem lesznek 
partnerek arra, akkor a többi 367 emberből fogunk kiválasztani személyeket. A 
szakmai bizottságnak az lesz a feladata, hogy megkeresse azt az embert, aki akarja is 
saját maga, és nem biztatni kell. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A pályázat nagyon jó. Örülök neki, hogy ilyen lehetőség van a szegregátumban élő 
emberek részére. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A pályázati kiírásban a 367 főből 147 főt lehet bevonni. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A problémát csak abban látom, hogy már kicsi kortól kezdve lehetne fejleszteni, az 
óvodás korban lehetne ezt elkezdeni. Meg kellene tanítani ezt a réteget takarítani, 
mosni. Nem tudom, hogy a pályázat mit tesz lehetővé. Azt a réteget kellene megfogni, 
akit lehet fejleszteni és ő közülük kellene kiválasztani felelőst, mert az a személy 
nagyobb hatást tudna gyakorolni rájuk. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A célcsoportnak és a közreműködő szervezetnek is meg lesz a maga felelőssége. 
Célcsoport a szegregált területen élők. Olyan csoportot kellene összeállítani, akiket 
lehet formálni. Mindegyik célcsoportnak fel kellene kínálni ezen a téren. A felnőtt 
hölgyeknek a mosás, főzés, takarítás lenne a cél, hogy ezt elsajátítsák. A szegregátum 
területén élő egész lakosságot be kell vonni. Az aktív korosztálynak azt céloztuk meg, 
hogyan tudjon elhelyezkedni munkavégzésre. Mindenképpen a 8 általános iskola 
megszerzése a cél. A szakmai csoport felelőssége, hogy a célcsoportból kiket fog 
beválasztani. Nagy feladat, sokféle lehetőség van.  
Sebők Márta PEB elnök 
A legjobb szakemberek fogják csinálni, de nekem az a félelmem, hogy nem lesz 
fogadókészség rá.  
Basky András polgármester 
Azt a célcsoportot kell megcélozni, amire lesz fogadókészség, amire nem, arra pedig 
költségeket sem lehet lehívni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Az a feltétele az infrastrukturális pályázatnak, hogy a szoftos program meglegyen. 
Sebők Márta PEB elnök 
A felkészítés hol fog zajlani? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A Cédulaháznál, családoknál, elsősorban a kollégákra tudunk alapozni. 
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Basky András polgármester 
A programnak is van felelőse, és a programba bevont személyeknek is. 
 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 9.40 órakor eltávozott az ülésről, a bizottság a 
továbbiakban 4 fővel határozatképes. 
 
Basky András polgármester 
Itt van egy olyan pályázat, ami ezeket a folyamatokat segítheti. Ha nem lépünk 
semmit, azzal nem tudunk segíteni. 
Az lenne a jó, hogy akik ezen a területen élnek, s kaphatnak segítséget, hogy ezt el is 
fogadják. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Nemcsak az a réteg él, akik nem motiválhatók, hanem mintaadók is lehetnek. Vannak 
olyan gyermekek is, akik középiskolások, s ezen a területen élők közül is kellene 
választani. Felnőttek között is lehetnek olyan emberek a romák között, akik minták 
lehetnek, például a zene területén a híres cigányprímások. Ezeket az embereket 
példaként lehet említeni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ha nem akarja valaki a 8 általános iskolát elvégezni, akkor mi arra nem tudjuk 
motiválni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Újabban felüti a fejét a tüdőbetegség, ennek a szűrését is belevettük. Ennek a 
programnak a célja a megkülönböztetésnek a megszüntetése. A Cédulaháznak az 
elnevezése is megkülönböztetés. Érdemes lenne nevet változtatni a Cédulaháznak. 
Orbán Antal települési képviselő 
Mikor lehet úgy kimenni a cigányvárosba, hogy rend legyen, nincs WC, felgyújtják a 
kerítést. Ezekkel a dolgokkal mit kezdjünk? 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
Köszöntöm a jelenlevőket. Hatalmas probléma számomra, nem lepődöm meg a 
emberek hozzáállásán. Az Önkormányzat hatalmas munkát végzett az elmúlt 1 
hónapban. Az RNÖ több alkalommal kinn volt a cigányvárosban. Legszegregáltabb 
terület a Bajcsy-Zs utca, Szív utca, Dankó Pista utca, Orgona utca. A Képviselő-
testület elé fogjuk terjeszteni. 
Március 9-én az RNÖ lakossági fórumot tartott a Hepatitis vonatkozásában a Cédula 
házban.  53 kézfertőtlenítőt osztottunk szét és 63 szelektív zsákot. A fórumon 25 
ember vett részt. 7 db 5 m3-es konténert, 65 doboz klórmeszet beszerzett és a 
Damjanich utcában a csótányirtást elrendeltük és ott lesz a 300.000.- Ft támogatás 
elköltése az RNÖ részéről. Ösztönözni fogjuk a lakosokat, hogy szállítsák el az 
elhelyezett szemetet azok, akik ott elhelyezték. A szemétszállítási közszolgáltatás 
igénybevétele kötelező, és a szelektív hulladékgyűjtés is megoldható és ingyenes. 
Április utolsó hetében szeretnénk, ha erre rend lenne. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
ÁNTSZ-től adatot kértünk be. Ezt a közszolgáltatást kötelező igénybe venni. Meg 
kellene nézni, hogy azokat a házakat hogyan lehetne bekapcsolni a rendszeres 
hulladékszállítási közszolgáltatásba, akik még nem vették igénybe. A konténereket ki 
kellene helyezni és rászoktatni a lakosságot arra, hogy azokba a konténerekbe 
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helyezzék el a szemetet. Utca felelősét és utca bizalmit kellene kijelölni. 1 db WC 
45.000.- Ft-ba kerülne. Ahol nincs víz, ott legyen, és illemhely is, és a szennyvíznek az 
elvezetése is nagyon fontos a szegregált területen. 
dr. Balogh László jegyző 
Az RNÖ is kellő súllyal érzi ezt a problémát. Az elmúlt időszakban az RNÖ üléseken 
folyamatosan téma volt ez a dolog. A szemetet minden évben vagy a Roma 
Önkormányzat, vagy a helyi Önkormányzat összegyűjtötte és elszállította. A 
cigányvárosban sok helyen hatalmas szeméthegyek vannak. Legnagyobb dolog lenne a 
szelektív gyűjtésre rászoktatni az embereket a szegregált területen. Vannak 
próbálkozások, de sok idő és türelem kell, hogy azon a területen az emberek között 
meglátszódjon. 
Mess Gabriella  
Ez a beruházási terület önkormányzati vagy közterületi területen tudna megvalósulni. 
A telken belüli vízelvezetés nem kivitelezhető az infrastrukturális pályázatból. 
Basky András polgármester 
Valamit lépni kell, mert ha nem lépünk, akkor nagy hibát követünk el. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Negyedévente lehetne takarítási napot kijelölni. Ezt már korábban is felvetettem, de 
azt a választ kaptam rá, hogy miért nem lehet megvalósítani. Konténereket lehetne 
beállítani, a költségvetésbe ezt bele kellene építeni. 
Basky András polgármester 
Hova tegyünk ki konténert, ki fogja kezelni azt. Ezt ki kellene dolgozni részletesen. 
Sápi Zsombornétól azt kérem, hogy tegyenek le az asztalra olyan javaslatot, hogy ezt 
hogyan lehet megoldani. A lakosságot ezzel arra fogjuk rászoktatni, hogy a lakosság 
be fogja hozni a szemetet ezekbe a konténerekbe, s az önkormányzat fizesse ki az 
elszállítását. Félő, hogy milliós nagyságrendekben fogjuk fizetni szemétszállítást így. 
A lakosság szemléletének a megváltoztatására volna szükség. 
Várom a kidolgozott javaslatot és akkor tárgyalni fogunk róla. 
Áprilisban lesz a „TE SZEDD” akció is, bárkinek lehet hozzá csatlakozni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Javaslom, hogy adjuk be a pályázatot, 
a 60 millió forintos projekt beadása támogatható és megvalósul. Aki ezt elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
21/2016. (III. 22.) PEB hat. 
Döntés pályázat benyújtásáról 
a TOP-5.2.1-15 azonosító számú 
pályázati kiírásra 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tetületének  
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
   selő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2016. március 24. 
   Felelős:     A bizottság 
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5 perc szünet 10.20 órakor.  
Az ülés 10.25 órakor folytatódik. 
 
 
4./ Napirendi pont 
Pályázat előkészítéséről döntés a TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A 
foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázati kiírásra 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérném Kocsis Györgyné óvodavezetőt, hogy mondjon erről néhány szót. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Tisztelt Jelenlevők! Elkezdtük a pályázat előkészítését, hogy mit szeretnénk 
megvalósítani. A Szent Lajos utcai konyha fejlesztése, bölcsőde fejlesztése, mosdó, 
vízvezeték, szennyvíz bevezetése milyen összegeket igényel? Az óvoda és bölcsőde -  
hiába új a bölcsődénk – azt is bele kell tenni a pályázatba. Az, hogy a konyha 
vonatkozásában mi a megoldás, majd az árajánlat beérkezését követően fogjuk tudni. 
Javaslom, hogy várjuk meg a GOMÉP árajánlatát, hogy milyen költségeket igényel az 
informatikai pályázat, mi az, ami nagyon szükséges, ennek milyen önrésze van. A 
konyha fejlesztése vonatkozásában a gyermeklétszámot engedte a pályázat bevonni, a 
felnőtt dolgozókat ki kell venni, s ez egy önrészt fog képezni. A tárgyalások során 
kiderült, hogy nettó 150 millió forintot költhetünk. A konyha vonatkozásában nézzük 
meg, amikor az árajánlatok beérkeznek, tárgyaljuk át, hogy milyen arányban várható 
az óvoda, a bölcsőde és a konyha felújítása. Az árajánlatok keretében kellene 
pontosítani, hogy mire mit költhetünk. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Nincs. Javaslom, hogy a 
pályázat előkészítésére tegyük meg a megfelelő lépéseket. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
22/2016. (III. 22.) PEB hat. 
Pályázat előkészítése a TOP-1.4.1-15. 
azonosító számú pályázati kiírás vonatko- 
zásában 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2016. március 24. 
   Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
I. Tájékoztatás a 2015. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások 
alakulásáról 
II. Javaslat tétel a lajosmizsei Köztemető 2016. évi fejlesztéséről 
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Sebők Márta PEB elnök 
9.606.400.- Ft-ot fizettek az Önkormányzat számlájára 2015. évben ebből 10.476.000.- 
Ft-ot fordított az Önkormányzat a temető fejlesztésére. 2016-ban 9 millió forintot fizet 
be az önkormányzat részére a Babérkoszorú KFT. A tervekben szerepel az utaknak az 
elkészítése. Meg vannak jelölve az utak, amiket el kellene készíteni. 
Basky András polgármester 
A pályázatba nem tesszük bele az utak javítását. Kérdés, hogy elkezdjük-e az utakat 
ebből a pénzből megvalósítani, ami összejön? Javasolt-e elkezdeni az utaknak a 
javítását? A meglévő utakat kátyúzni kellene. Ahol nincs aszfaltos út, az a református 
temető részétől a Mihálovits kápolnáig, ettől az újosztásig és az összekötő utakat. 
Körülbelül két év alatt tudjuk a létesítendő mennyiséget megcsinálni. 
Elsősorban arról kellene dönteni, hogy utat akarunk-e még, vagy valami mást. A 
kiszolgáló épületnek a felújítása is indokolt lenne. 
Sebők Márta PEB elnök 
A gépkocsi parkolók elegendőek? 
Csima Gyuláné Babérkoszorú Kft. képviselője 
Az átlagos forgalmat ki tudja szolgálni. 
Basky András polgármester 
Én első körben a járdákat tartanám fontosnak. 
Sebők Márta PEB elnök 
Urna fal van-e még? 
Csima Gyuláné Babérkoszorú Kft. képviselője 
A kettes urnákra lenne nagyobb szükség. A jelenlegi évet még kibírja, de lehet, hogy a 
következő évet már nem, mert egyre többen hamvasztanak. 
Basky András polgármester 
Kérjünk az urnafal folytatására ajánlatot és az utakra is. 
Sebők Márta PEB elnök 
A kerítés körbekerítése megtörtént? 
Csima Gyuláné Babérkoszorú Kft. képviselője 
Nem teljesen épült meg. Az utak lennének a lényegesebbek. A földbe temetős 
urnákból nem fogyott, 45 van még. Az irodát nem felújítanám, hanem átépíteném. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
Árajánlatot kérünk urnafalra és utakra. Köszönjük a beszámolóját a Babérkoszorú Kft-
nek. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
23/2016. (III. 22.) PEB hat. 
Tájékoztató a 2015. évi temető üzemeltetéssel összefüggő  
bevételek és kiadások alakulásáról 

HATÁROZAT 
 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénz- 
   ügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
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   Határidő: 2016. március 24. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki az előterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadja azzal, hogy az 1./ pontba 
fejlesztési célként az urnafal kerítés továbbépítése beszerzése és az utak javítása, 
építése kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
24/2016. (III. 22.) PEB hat. 
Javaslat tétel a Lajosmizsei Köztemető 
2016. évi fejlesztéséről 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét azzal, hogy az 
   1./ pontba fejlesztési célként az urnafal kerítés továbbépítése és az  
                                 utak építése kerüljön. 
   Határidő: 2016. március 24. 
   Felelős:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve 
Sebők Márta PEB elnök 
Szilárd burkolatú utak kátyúzása és járdaépítés. Ez a pályázat eredményességétől 
függően keret megállapodás alapján történik. Hivatali gépkocsi beszerzése. Milyen 
gépkocsit szeretne venni a Hivatal? 
Basky András polgármester 
Suzuki vitara, vagy olyan, ami a dűlőutakon is eljár. A parkosoknak is kellene 
gépjármű. Lehet, hogy a jelenlegi gépjárművet a parkosoknak kellene odaadni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Kis méretű szállító jármű beszerzése, ez mit jelent? 
Szilágyi Ödön önkormányzati irodavezető 
Új multicar beszerzése, ez 12 millió forint. A jelenlegi gép 36 éve lett vásárolva és 
inkább újat vásárolnék, mert hosszabb az időtartama. 
Basky András polgármester 
Ez igényként merült fel. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Aki elfogadja Lajosmizse 
Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
25/2016. (III. 22.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2016. évi 
közbeszerzési terve 
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HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési ter- 
  vét. 
  Határidő: 2016. március 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
A költségvetési rendeletet több pontban módosítani kellett, melyek a következők: 
1./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. december hónapi 
kompenzációjára 1.136.920.- Ft. 
2./ Kiegészítő támogatásként megállapított támogatás 1.508.760 Ft, (a bölcsődében 
foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez). 
3./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (január, február hó) szociális 
kiegészítő ágazati pótlék 1.138.271.- Ft. 
4./ 2016. január hónapban a BÁCSVÍZ Zrt. által beszedett vízközmű-fejlesztési 
hozzájárulás elszámolása megtörtént: 944.880 Ft, mely kizárólag a víziközmű 
fejlesztésére fordítható. 
5./ A Képviselő-testület döntött a XXIII. Lajosmizsei Napok programjának 
elfogadásáról. Pénzügyi fedezete az általános tartalékból kerül áthelyezésre a 
Művelődési Házhoz intézményfinanszírozásként, 2.000.000 Ft értékben. 
6./ A Képviselő-testület döntött a lajosmizsei 2605/91 hrsz. ingatlan megvételéről, 
közút céljára. Pénzügyi fedezete az általános tartalékból kerül áthelyezésre a 
beruházások közé, 158.900 Ft értékben. 
7./ Lajosmizse Város Önkormányzata és a Bácsvíz Zrt. között 2013. január 1.-2015. 
augusztus 31. időszakban hatályos vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó záró 
elszámolás alapján az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége keletkezett, 1.384.726 
Ft. 
8./Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága döntése alapján 2016. március 22-én a bizottsági ülésen megtörténik  a 
Spotcélú Támogatási Alap (11.000.000 Ft), a Közművelődési Célú Támogatási Alap 
(500.000 Ft) és az Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások Támogatási Alap 
(5.100.000 Ft) felosztása. (8. melléklet) A felosztás táblázata a Képviselő-testületi ülés 
előtt kerül kiosztásra. 
9./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak (hivatal) 2015. évi (december hó) 
kompenzációjára 141.859 Ft  
10./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. december hó kompenzációjára 
– IGSZ: 383.175 Ft és a Művelődési Ház: 111.760 Ft – intézményfinanszírozásként 
kapott összeg. 
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11./ A Képviselő-testület döntött a XXIII. Lajosmizsei Napok programjának 
elfogadásáról. Fedezete Lajosmizse Város Önkormányzatától kerül finanszírozásra  
2.000.000 Ft értékben és a Művelődési Ház költségvetésében jelenik meg. 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről a 300.000.- Ft az egészséges életmód 
megteremtésére fordítódjon (csótányirtásra, klórmészre, konténer kihelyezésre). 
 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs.  
Aki elfogadja a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati 
rendeletének módosítását a 8. melléklet nélkül, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
26/2016. (III. 22.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2016. (….) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről 
szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
  2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendele- 
  tének módosítását a 8. melléklet nélkül. 
  Határidő: 2016. március 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
8./ Napirendi pont 
Egyebek 
A Szabó-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. és a dr. Márton Rozália és Társa Bt. 
támogatás iránti kérelme 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezzel kapcsolatban kérnék információt. 
dr. Balogh László jegyző 
Miután a kérelem most jött be, kérdés, hogy a két orvosnak akarnak-e ilyen támogatást 
adni. Szabó doktor úrnak és a Márton doktornőnek 20 millió forint felett van az 
árbevétele, adót fizet, orvosi programot is fizet. Orvosi törvény szerint annak adható 
támogatás, akinek az árbevétele 20 millió forint alatt van, akiknek felette, azoknak 
nem. Vállalkozásokat támogatunk, nem praxisokat, akkor illik egységes elvek alapján 
minden orvost támogatásban részesíteni.  
Basky András polgármester 
Iparűzési adókedvezmény. Ha ezt a kedvezményt adjuk, akkor jön a többi háziorvos is, 
hogy nekik is jár a kedvezmény. 
dr. Szabó Béla háziorvos 
Tavaly Zombor Gábor indította ezt az iparűzési adó mentesség alóli kedvezményt. 
Lajosmizse is megadta ezt az iparűzési adó mentességet. Ha a cégnek a bevétele a 20 
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millió forintot meghaladja, akkor a törvény szerint nem adható kedvezményt. Nekem a 
feleségem is orvos, ezért haladja meg a 20 millió forintot a bevételt. Megjelent az 
egyenlő bánásmód törvény, de ez nem mondható annak. Az én területemen van a 
legtöbb állampolgár. 373.400.- Ft-ot fizettem a Szabó-Med BT keretében. 149.980.- 
Ft volt a program karbantartási díj. Most is hátrányos helyzetben vagyok, a 
feleségemmel együtt. 
Basky András polgármester 
A döntést jogszabályi keretek között végeztük. Az a kérdés vetődik fel bennem, hogy 
nem volna-e célszerű kétfelé venni a praxist, mert ha a Szabó doktor úr kap 
támogatást, akkor a többi orvos pedig hátrányba kerül. 
dr. Szabó Béla háziorvos 
Két praxist működtetni külön-külön, ennek költségei vannak. Azt javasolták, hogy a 
kamarán keresztül írjuk meg a kérelmet. Azt gondolom, hogy a többi kolléga az 
egyenlő bánásmód elve szerint kap kedvezményt, s ha én is kapnék, az nem lenne 
egyenlőtlen. 
dr. Balogh László jegyző 
Egyetértünk azzal, hogy a vállalkozás kaphatja a támogatást, nem a praxis. Jogalkotói 
szinten problémás ez a helyzet. Mi olyan adókedvezményt adhatunk és olyan 
jogcímen, ahogy a helyi adókörülményeink hozzák. Az lenne a legjobb, ha az orvosi 
kamara felé írnának levelet, hogy ne vállalkozásként, hanem praxisonként adjanak 
támogatást. 
Basky András polgármester 
A törvény azt nézi, hogy adott címen kinek adunk kedvezményt. A törvény azt 
mondja, hogy vagy mindenkinek, vagy senkinek. 
 
11.10 órakor megérkezett Keresztes Ferenc, a bizottság a továbbiakban 5 fővel 
határozatképes. 
 
Basky András polgármester 
Az orvosi kamaránál kellene lépéseket tenni emiatt. Ha két orvosnak adunk, akkor a 
többi orvosnak is kellene adni támogatást. 
dr. Balogh László jegyző 
Egy vállalkozást nem hozhatunk előnytelen helyzetbe egy másik vállalkozással 
szemben. Nem biztos, hogy ez szerencsés. A jogalkotó is észleli ezt a csorbát. Mi ezt 
korábban már körbejártuk. Iránymutatást szeretnénk kapni az egész dologról. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Ez teljesen jogtalan, mert akkor bárki jöhet kérni pénzt. 
Basky András polgármester 
Amikor a Szántó doktor úr elment Lajosmizséről, bírósági tárgyalás volt, s van egy 
lezáratlan ügy. Amikor megszűnt a doktor úrral a szerződésünk, nem tudtuk, hogy a 
villannyal kapcsolatban kiadásaink keletkeznek. A DÉMÁSZ rosszul számlázott, ráeső 
rész lenne még 150.000.- Ft, s ezt ő nem szeretné vállalni. Van-e lehetőség elengedni, 
vagy fizetési meghagyást kibocsátani. 
Sebők Márta PEB elnök 
Fizesse ki még ezt is.  
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dr. Török Tamás bizottsági tag 
Fizesse ki. Fizetési meghagyásos eset. 
Orbán Antal települési képviselő 
Fizesse ki a DÉMÁSZ, mert ő hibázott. 
 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Iskola igazgató választás. Eltelt pár év, volt a tantestületben is szavazás, ami meglepő 
volt. Az elégedetlenség nagyon nagy. Nagyon aggódnak, hogy mi lesz, mert ha eddig 
nem javult a helyzet ezután sem fog. A szavazás után nagyon rossz a hangulat a 
tantestületben. Sok szülő kérdezi, hogy mi van az iskola igazgató ügyben. A város 
életét a fiatalsággal, s az oktatással kell fenntartani. A város vezetésnek meg kellene 
próbálni ezt a problémát megoldani. 
Basky András polgármester 
Keressük a megoldást. 
 
9./ Napirendi pont 
Városmarketing megbeszélés 
Sebők Márta PEB elnök 
Lajosmizse város OMÉK-en való megjelenése. Fel kellene mérni, hogy milyen 
feltételekkel lehet megjelenni. Abban kérnénk segítséget mindenkitől. 
Basky András polgármester 
Előterjesztés szintjén szeretnénk tudni, hogy mit szeretnénk ott megjelentetni, ennek 
mi a költsége, mik a feltételei, elvárásai, pénzügyi hátrányai mi. Szeretném, ha ebben 
mindenki segítene. 
Sápi Tibor alpolgármester 
A Hivatal tudja meg, hogy mi mennyibe kerülne és a képviselők pedig segítenének. 
Basky András polgármester 
A városvezetésnek terelgetnie kell a vállalkozásokat az ipari területek felé. 
Áprilisban újraindítjuk a helyi építési szabályzatunk módosítását.  
Sebők Márta PEB elnök 
El kellene gondolkodni azon, hogy az önkormányzat alakítson egy polgárőrséget. A 
jelenlegi polgárőr elzárkózott attól, hogy új tagok lépjenek be a lajosmizsei 
polgárőrségbe. Véleményt kérek erről. Az önkormányzatnak rá kellene látnia a 
polgárőrség gazdálkodására. 
dr. Balogh László jegyző 
A Városi Rendőrkapitánysággal kell kötni együttműködési megállapodást.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ennek keretében pályázatot is lehetne beadni. Ezt nagyon komolyan meg kellene 
fontolni. 
Basky András polgármester 
El kellene kezdeni összegyűjteni azokat az embereket, akik ebben tevékenyen részt 
tudnak venni. Én nagyon nehézkesnek látom a polgárőrségnek a működtetését. 
dr. Balogh László jegyző 
Egy központi ember kellene, aki ezt összefogná. Kis településen jól tud működni, mert 
kevés alkalommal kell, hogy adjon szolgálatot a polgárőr. Felsőlajosnak egyébként is 
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kicsi a külterülete, ezért tudja szerencsésen megoldani a polgárőri szolgálatot. Ezt 
valakinek össze kell fogni. 
Basky András polgármester 
A PEB elnöke vállalja fel ezt a feladatot. 
dr. Balogh László jegyző 
A polgárőrség akkor tudna jól működni, ha legalább 100 fő részt tudna venni az 
újonnan megalakuló polgárőrségben. Berényi Attila együttműködik a rendőrséggel, 
éjszaka is lát el szolgálatot hetente két alkalommal. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Helyi Építési Szabályzat kiegészítése. A város történetét bemutató szöveget át kellene 
írni, meg kellene nézni, hogy milyen hiányokkal rendelkezik, milyen lehetőségek 
vannak Lajosmizsén. 
Basky András polgármester 
Ennek semmi akadálya. Kovács Gábor segítsen ebben. 
Sebők Márta PEB elnöke 
A turizmus.részt is meg kellene jelentetni a honlapon. Képet kellene feltenni a 
vállalkozásokról. 
Basky András polgármester 
Akik kérték, azokat feltettük a honlapra, ha vannak új javaslatok, akkor azokat is 
feltesszük. Meg kellene kérni a vállalkozókat, hogy ezeket küldjék el, mert fel akarjuk 
tenni a honlapra. 
Basky András polgármester 
A Települési Értéktárba sem küldik meg az adatokat, ha nem kérjük. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm mindenkinek a jelenlétét. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb 
kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm a 
jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 12.00 órakor. 
 
 
 

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