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Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
 
 
 
 

Alakuló Képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyve 

2010. október 13. 
 
 
 
 

Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya 
 
134/2010. (X.13.) ÖH   Polgármesteri program ismertetése 
 
135/2010. (X.13.) ÖH   Józsáné dr.Kiss Irén Szavazatszámláló Bizottság elnökének 
     megválasztása 
 
136/2010.(X.13.) ÖH   Keresztes Ferenc Szavazatszámláló Bizottság tagjának 
     megválasztása 
 
137/2010.(X.13.) ÖH   Koller Dániel Szavazatszámláló Bizottság tagjának meg- 
     választása 
 
138/2010. (X.13.) ÖH   Alpolgármester választása 
 
139/2010. (X.13.) ÖH   Polgármester illetményének megállapítása 
 
140/2010. (X.13.) ÖH   Polgármester költségátalányának megállapítása 
 
141/2010. (X.13.) ÖH   Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
142/2010. (X.13.) ÖH   Az önkormányzat gazdasági programja felülvizsgálatára 
     megbízás adása 
 
143/2010. (X.13.) ÖH   Lajosmizse Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 
     7/2007. (III.8.) rendeletének felülvizsgálatára megbízás 
     adása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (…) önkormányzati 
rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2007.(III.8.) önkormányzati rendelete módosításáról 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 13-án,  
               a Városháza dísztermében megtartott alakuló üléséről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Dr.Adonyi Lajos, Apró Ferenc, Baranyi-Ros- 
                         tás Rodrigó, Belusz László, Józsáné dr.Kiss Irén, Holminé Sebők Márta, 
                         Kollár László, Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Orbán Antal, Péli Szil- 
                         veszter  képviselők (12 fő) 
 
Ülés kezdete: 13.05 óra 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
Kutasiné Nagy Katalin              jegyző 
Muhariné Mayer Piroska  aljegyző 
Tengölics Judit                irodavezető 
Turupuli Péterné   irodavezető 
Dr.Gazdag Judit   jogi referens 
Gyurgyik Erzsébet   vez. referens 
Dr.Balogh László   belső ellenőr 
Nagy Judit    irodavezető 
Rostás Anita    csop.vezető 
Szilágyi Ödön    csop.vezető 
Dr.Szeberényi Gyula Tamás  ügyvéd 
Osbáth Barna    isk.igazgató 
Veszelszkiné Nagy Erika  koll. vez.  HVB tag 
Kocsis Györgyné   óvoda vez., 
Fejesné Szarvas Ágnes               HVB tag 
Ócsai Gábor    HVB elnök 
 
Jegyzőkönyvvezetők:               Nagy Imréné 
     Márton Györgyné 
 
 
HIMNUSZ 
 
1.napirendi pont 
Alakuló ülés megnyitása 
Előadó: Péli Szilveszter korelnök 
 
 
Péli Szilveszter korelnök: Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm Önöket. nekem jutott az a 
megtisztelő feladat, hogy a mai napon korelnökként levezessem városunk 2010. évi  képviselő-
testületi alakuló ülését. Mielőtt munkához látnánk engedjenek meg néhány gondolatot. Ugy gondolom, 
hogy mindenki azért vállalta e nemes feladatot, hogy városunk fejlődésén önzetlenül és odaadóan 
teljes tudásának megfelelően munkálkodjon. Bizonyára lesznek olykor nagy türelmet, tolarenciát 
igénylő feladatok, de tudjuk, hogy a jól elvégzett munka eredménye újra erőt és feltöltődést ad a benne 
szorgoskodónak. 
Országunk jelen legi gazdasági helyzetének tükrében az előttünk álló négy esztendőben nagyon sok 
megpróbáltatással kell szembenézni, de kitartással, összefogással elérhetőek lehetnek céljaink. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedelmükkel mielőtt városunk képviselő-testületi alakuló ülését 
megnyitnám  kérem, hogy 1 perces néma felállással adózzunk a dunántúli vörös iszap katasztrófa 
áldozatainak.  -  Köszönöm. 
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A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 12 fő van jelen. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Dr.Adonyi  Lajos és Holminé Sebők Márta képviselőket. 
Kérem, aki egyetért a javaslatommal kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal Dr.Adonyi Lajos és Holminé Sebők Márta 
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. 
Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyaljuk meg. 
Van-e egyéb javaslat, kérdés a napirendekkel kapcsolatosan. – Amennyiben nincs, aki egyetért a 
meghívóban szereplő napirendi pontokkal kérem kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
 
Napirend         Előterjesztő 
1, Alakuló ülés ünnepélyes megnyitása                 Péli Szilveszter 
                     korelnök 
 
2. Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága elnökének tájékozta-  Ócsai Gábor 
    tója a 2010. október 03-i választás eredményéről    HVB elnöke 
    Megbízólevelek átadása 
3. Képviselő-testület eskütétele       Péli Szilveszter 
                      korelnök 
4. Polgármester eskütétele       Péli Szilveszter 
          korelnök 
5. Polgármesteri program ismertetése      Basky András 
6. Szavazatszámláló Bizottság létrehozása alpolgármester választás  Péli  Szilveszter                   
7. Alpolgármester választása, eskütétele      Péli Szilveszter          
                                                                     korelnök 
8. A polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása  Péli Szilveszter 
          korelnök 
9. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása     Péli Szilveszter 
          korelnök 
10. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.   Kutasiné  
      (…) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szer-       Nagy Katalin 
      vezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2007.(III.8.) önkormány-    jegyző 
      zati rendelet módosításáról 
11. Tájékoztató a Képviselő-testület részére az összeférhetetlenségi sza-   Péli Szilveszter 
      bályokról és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről (szóban)         korelnök 
12. Az önkormányzat gazdasági programja felülvizsgálatára megbízás      Péli Szilveszter 
      adása          korelnök 
13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.      Péli Szilveszter 
     (III.8.) rendeletének felülvizsgálatára megbízás adása    korelnök 
 
 
 
2. napirendi pont 
Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága elnökének tájékoztatója a 2010. október 03-i 
választás eredményéről 
Megbízólevelek átadása 
Előadó: Ócsai Gábor HVB elnöke 
 
Péli Szilveszter korelnök: Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét Ócsai Gábort a választás 
végleges eredményének ismertetésére. 
 
Ócsai Gábor HVB elnöke: Tisztelt Alakuló Képviselő-testületi ülés!A Magyar Köztársaság Elnöke 
2010. október 3. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.  
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A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását a választást megelőző 55.napig kell 
kitűzni a Helyi Választási Bizottságnak, azaz 2010. augusztus 9-ig. E kitűzés határidőben megtörtént, 
ugyanis Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága Lajosmizse településen a cigány kisebbségi 
önkormányzati képviselők választását 2010. október 3. napjára tűzte ki az 1/2010. (VII.21.)HVB.  
határozattal. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv rendelkezései alapján a helyi választási iroda 
a választás évében május 31-ig levél útján tájékoztatja a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán választójoggal rendelkező magyar állampolgárokat a kisebbségi választói 
jegyzékbe való felvétellel kapcsolatos tudnivalókról, és megküldi részükre a szükséges jogszabály 
szerinti nyomtatványt, amelynek a Helyi Választási Iroda eleget tett. A kisebbségi választói jegyzékbe 
való felvételt 2010. július 15. napjáig lehetett kérni a lakcím szerint illetékes helyi választási iroda 
vezetőjétől, melyről a helyi választási iroda vezetője határozattal döntött.  Ezen időpontig Lajosmizsén 
134 fő kérte a kisebbségi választói jegyzékre történő felvételét.  
 
Lajosmizsén a választópolgárok nyolc képviselőt választottak meg közvetlenül, egyéni 
választókerületben, három képviselő pedig egy összetett számítás eredményeként jutott mandátumhoz 
(un. kompenzációs lista). A kompenzációs lista állítására az a jelölőszervezet volt jogosult, amely az 
egyéni választókerületek több mint felében jelöltet tudott állítani. A település választókerületeiben 
„vesztes” jelöltek szavazatait megkapta az a jelölő szervezet listája, amely őket jelölte. Az egyes listák 
az így gyűjtött szavazatok megoszlásának megfelelő arányban kaptak képviselői helyeket. Így a 
gyengébben szereplő jelölő szervezetek által az egyéni választókerületekben elszenvedett vereség 
mintegy kiegyenlítődik, kompenzálódik. Annak a választópolgárnak a szavazata sem vész el, aki 
vesztes jelöltre szavazott, hiszen a kompenzációs lista révén e szavazat alapján a jelöltet állító 
szervezet még mandátumhoz juthatott. Nem kap mandátumot a jelölő szervezet kompenzációs listája, 
ha az azt állító jelölő szervezet jelöltjei a települési szinten összesített kompenzációs szavazatok öt 
százalékát nem érték el. Lajosmizsén minden jelölő szervezet elérte az 5 %-os küszöböt. 
A fentiekből az következik, hogy a kompenzációs listára a választópolgárok közvetlenül nem 
szavaztak! Szavazni csak polgármesterre, egyéni választókerületi képviselő – jelöltre, valamint megyei 
közgyűlés tagjaira lehetett.  
A helyi Cigány kisebbségi önkormányzat tagjaira csak azok a választópolgárok szavazhattak, akik a 
kisebbségi választói jegyzékbe történő felvételüket kérték 2010. július 15 napjáig. E határidő 
jogvesztő volt.  
 
A jelöltállítás bejelentésének határideje: 2010. szeptember 03-a volt, amely időpontig településünkön 
1 polgármester jelöltet és 34 egyéni választókerületi képviselő-jelöltet ( a 8 egyéni választókerületben 
összesen ) vett nyilvántartásba a HVB. A kompenzációs lista bejelentésének határideje 2010. 
szeptember 6-a volt. Ezen időpontig Lajosmizsén 4 szervezet állított települési kompenzációs listát, 
melyek a következők voltak: 

 
 
 
 
 
 
 

A cigány kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltek bejelentésének határideje szintén 2010. 
szeptember 3-a volt. A határidő lejártáig 8 cigány kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltet 
állítottak.  
 
A jelöltállítás időszakában a HVB-hez kifogás nem érkezett be. 
 
A választás lebonyolítását, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítását a HVB és a 
mellette működő Helyi Választási Iroda valamint a szavazatszámláló bizottságok végezték. 
 

 
 

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 
Lajosmizsei Gazdakör 
Lajosmizsei Iparosok és Kereskedők Egyesülete  
Magyar Szocialista Párt   
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A POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS EREDMÉNYE 

A választókerületben a választás eredményes. 

 a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 
névjegyzéken lévő 
választópolgárok 

száma 

A szavazás napján 
igazolás alapján 

névjegyzékbe vett 
választópolgárok 

száma 

A 
választópolgárok 

száma a 
névjegyzékben a 

választás 
befejezésekor 

A B C 
9 275 1 9 276 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

D 
2 543 

27,41 % 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

2 531 -12 335 
13,17 % 

2 196 
86,35 % 

 

Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

% 

1 Basky András FIDESZ 2 196 100,00 

  

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 
EREDMÉNYEI 

LAJOSMIZSE 01. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 
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A szavazás 
megkezdésekor a 
névjegyzéken lévő 
választópolgárok 

száma 

A szavazás napján 
igazolás alapján 

névjegyzékbe vett 
választópolgárok 

száma 

A 
választópolgárok 

száma a 
névjegyzékben a 

választás 
befejezésekor 

A B C 
1 154 0 1 154 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

D 
379 

32,84 % 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

379 0 12 
3,17 % 

367 
96,83 % 

 

Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

% 

1 Apró Ferenc IPARTESTÜLET 
LAJOSMIZSE 46 12,53 

2 Holminé Sebők Márta GAZDAKÖR 125 34,06 
3 Péli Szilveszter János FIDESZ 166 45,23 
4 Sikár József MSZP 30 8,17 

A választókerületben a választás eredményes.  

A megválasztott képviselő : Péli Szilveszter János 

LAJOSMIZSE 02. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 
névjegyzéken lévő 

A szavazás napján 
igazolás alapján 

névjegyzékbe vett 

A 
választópolgárok 

száma a 
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választópolgárok 
száma 

választópolgárok 
száma 

névjegyzékben a 
választás 

befejezésekor 
A B C 

1 149 1 1 150 
Szavazóként 

megjelent 
választópolgárok 

száma 
D 

411 
35,74 % 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

411 0 4 
0,97 % 

407 
99,03 % 

 

Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

% 

1 Katona Jánosné FIDESZ 168 41,28 
2 Keresztes Ferenc GAZDAKÖR 180 44,23 
3 Sári János MSZP 17 4,18 

4 Vass Levente IPARTESTÜLET 
LAJOSMIZSE 42 10,32 

A választókerületben a választás eredményes.  

  

A megválasztott képviselő: Keresztes Ferenc 

LAJOSMIZSE 03. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 
névjegyzéken lévő 

A szavazás napján 
igazolás alapján 

névjegyzékbe vett 

A 
választópolgárok 

száma a 
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választópolgárok 
száma 

választópolgárok 
száma 

névjegyzékben a 
választás 

befejezésekor 
A B C 

1 170 0 1 170 
Szavazóként 

megjelent 
választópolgárok 

száma 
D 

341 
29,15 % 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

341 0 8 
2,35 % 

333 
97,65 % 

 

Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

% 

1 Gáspár Vilmos GAZDAKÖR 72 21,62 
2 Homoki Zoltán MSZP 13 3,90 
3 Józsáné Dr. Kiss Irén FIDESZ 192 57,66 

4 Juhász István IPARTESTÜLET 
LAJOSMIZSE 19 5,71 

5 Madi Sándor FÜGGETLEN 37 11,11 

A választókerületben a választás eredményes.  

A megválasztott képviselő: Józsáné Dr. Kiss Irén 

AJOSMIZSE 04. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 
névjegyzéken lévő 
választópolgárok 

A szavazás napján 
igazolás alapján 

névjegyzékbe vett 
választópolgárok 

A 
választópolgárok 

száma a 
névjegyzékben a 
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száma száma választás 
befejezésekor 

A B C 
1 136 0 1 136 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

D 
280 

24,65 % 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

278 -2 9 
3,21 % 

269 
96,07 % 

 

Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

% 

1 Koller Dániel FIDESZ 101 37,55 

2 Mátéfiné Csordás Mária IPARTESTÜLET 
LAJOSMIZSE 27 10,04 

3 Mészáros Attila MSZP 18 6,69 
4 Orbán Antal GAZDAKÖR 123 45,72 

A választókerületben a választás eredményes.  

A megválasztott képviselő: Orbán Antal 

 

LAJOSMIZSE 05. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 
névjegyzéken lévő 
választópolgárok 

A szavazás napján 
igazolás alapján 

névjegyzékbe vett 
választópolgárok 

A 
választópolgárok 

száma a 
névjegyzékben a 
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száma száma választás 
befejezésekor 

A B C 
1 137 0 1 137 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

D 
272 

23,92 % 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

272 0 8 
2,94 % 

264 
97,06 % 

 

Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

% 

1 Baranyi-Rostás Rodrigó FIDESZ 74 28,03 
2 Csorba Mihály MSZP 36 13,64 
3 Kolompár László FÜGGETLEN 41 15,53 

4 Terenyi Sándor IPARTESTÜLET 
LAJOSMIZSE 48 18,18 

5 Tóth Viktor GAZDAKÖR 65 24,62 

A választókerületben a választás eredményes.  

A megválasztott képviselő: Baranyi-Rostás Rodrigó 

 

LAJOSMIZSE 06. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 
névjegyzéken lévő 

A szavazás napján 
igazolás alapján 

névjegyzékbe vett 

A 
választópolgárok 

száma a 



 11

választópolgárok 
száma 

választópolgárok 
száma 

névjegyzékben a 
választás 

befejezésekor 
A B C 

1 165 0 1 165 
Szavazóként 

megjelent 
választópolgárok 

száma 
D 

308 
26,44 % 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

308 0 10 
3,25 % 

298 
96,75 % 

 

Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

% 

1 Dr. Adonyi Lajos FIDESZ 165 55,37 
2 Mészáros Attila Pál MSZP 27 9,06 
3 Oláh Attila GAZDAKÖR 97 32,55 

4 Verdung Imre IPARTESTÜLET 
LAJOSMIZSE 9 3,02 

A választókerületben a választás eredményes.  

 A megválasztott képviselő: dr. Adonyi Lajos 

 

LAJOSMIZSE 07. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 
névjegyzéken lévő 

A szavazás napján 
igazolás alapján 

névjegyzékbe vett 

A 
választópolgárok 

száma a 
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választópolgárok 
száma 

választópolgárok 
száma 

névjegyzékben a 
választás 

befejezésekor 
A B C 

1 175 0 1 175 
Szavazóként 

megjelent 
választópolgárok 

száma 
D 

274 
23,32 % 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

274 0 7 
2,55 % 

267 
97,45 % 

 

Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

% 

1 Belusz László FIDESZ 136 50,94 

2 Kovács-Nagy Zsigmond IPARTESTÜLET 
LAJOSMIZSE 11 4,12 

3 Mihálka Mária Erzsébet MSZP 4 1,50 
4 Sápi Tibor GAZDAKÖR 116 43,45 

A választókerületben a választás eredményes.  

 A megválasztott képviselő: Belusz László 

LAJOSMIZSE 08. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

a) A választók nyilvántartása 

A szavazás 
megkezdésekor a 
névjegyzéken lévő 
választópolgárok 

száma 

A szavazás napján 
igazolás alapján 

névjegyzékbe vett 
választópolgárok 

száma 

A 
választópolgárok 

száma a 
névjegyzékben a 

választás 
befejezésekor 
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A B C 
1 189 0 1 189 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

D 
278 

23,38 % 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

278 0 8 
2,88 % 

270 
97,12 % 

 

Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

% 

1 Bravik János MSZP 4 1,48 
2 Kollár László FIDESZ 147 54,44 

3 Kucsera László IPARTESTÜLET 
LAJOSMIZSE 9 3,33 

4 Rubos János GAZDAKÖR 110 40,74 

A választókerületben a választás eredményes.  

 A megválasztott képviselő: Kollár László 

 

Tájékoztató LAJOSMIZSE kompenzációs listás választás eredményéről 
 

Töredékszavazatok megoszlása 
 

Jegyzőkönyvi adatok 

A töredékszavazatok száma összesen : 1 214 
A mandátumszerzésre jogosító 5 %-os határ : 61 
A mandátumszerzésre jogosító 10 %-os határ : 122 
A mandátumszerzésre jogosító 15 %-os határ : 183 

Töredékszavazatok megoszlása és a mandátumok kiosztása 
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  Kompenzációs lista neve Töredékszavazatok 
száma 

Megszerzett 
mandátumok 

száma 

Be nem 
töltött 

mandátumok 
száma 

1 FIDESZ 269 1 0 
2 MSZP 149 0 0 

3 IPARTESTÜLET 
LAJOSMIZSE 211 1 0 

4 GAZDAKÖR 585 1 0 

 

A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :3 

APRÓ FERENC IPARTESTÜLET LAJOSMIZSE 
HOLMINÉ SEBŐK MÁRTA GAZDAKÖR 
KOLLER DÁNIEL FIDESZ 
 

Tájékoztató a CIGÁNY kisebbségi önkormányzat választás eredményéről 
 

A kisebbségi választói 
jegyzékben szereplő 

választópolgárok 
száma 

A 
133 

 

 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 
D 
47 

35,34 % 
 

b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
megjelentek számától 

(többlet:+ / 
 hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

E F G H 

47 0 0 
0,00 % 

47 
100,00 % 

 

Érvényes szavazatok száma 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

  

1 Balog János ÉKE 9   
2 Kocsisné Danyi Veronika ÉKE 4   
3 Csorba János LUNGO DROM 37 Képviselő 
4 ifj Balog János ÉKE 5   
5 Baranyi-Rostás Rodrigó LUNGO DROM 38 Képviselő 
6 Lakatos Pál LUNGO DROM 37 Képviselő 
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7 Balog Ildikó ÉKE 4   
8 Kökény Zsuzsanna Szilvia LUNGO DROM 36 Képviselő 

A választókerületben a választás eredményes. 

A táblázat adataiból is látszik, hogy a megválasztott képviselők a következő személyek lettek: 

Csorba János 

Baranyi-Rostás Rodrigó 

Lakatos Pál 

Kökény Zsuzsanna Szilvia 

A megyei közgyűlés tagjaira leadott szavazatok összesítése a Területi Választási Bizottságnál 
történt, így ennek eredményét nem ismertetem. 

 
A választás jogorvoslati ideje alatt a HVB-hez jogorvoslat nem érkezett be. 
 
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok a megválasztott polgármesternek és képviselőknek! 
 
 
Péli Szilveszter korelnök: Megköszönöm a Helyi Választási Bizottság valamennyi tagjának a 
választáson végzett munkáját. Kérem Ócsai Gábor HVB elnököt a megbízólevelek átadására. 
 
Ócsai Gábor HVB elnöke: Gratulálok, és sok sikert kívánok, átadom a megbízóleveleket a 
polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak. 
 
 
 
3. napirendi pont 
Képviselő-testület eskütétele 
Előadó. Péli Szilveszter korelnök 
 
Péli Szilveszter korelnök: Először a megválasztott képviselő-testület tagjai tesznek együttes esküt  
úgy,hogy a legfiatalabb képviselő előolvassa az eskü szövegét, amit a képviselők utána mondanak 
azzal, hogy az „én” szócska után a saját nevüket mondják. Felkérem a testület legfiatalabb tagját 
Baranyi-Rostás Rodrigót, hogy a testületi tagoknak olvassa elő az eskü szövegét, akik azt mondják 
utána. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó képviselő: 
Előolvassa az eskü szövegét: 
 
„Én … esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hü leszek: az Alkotmányt a többi 
jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom: a tudomásomra jutott titkot megőrzöm: a képviselői 
tisztségemből eredő feladataimat a Lajosmizse fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány 
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
Isten engem úgy segéljen.!” 
 
 
Az eskütételről szóló jkv. jelen jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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4. napirendi pont 
Polgármester eskütétele 
Előadó: Péli Szilveszter korelnök 
 
Péli Szilveszter korelnök:  Polgármester úr  tesz esküt, mely a testületi tagok esküjéhez hasonlóan 
bonyolódik le. 
Felkérem a legfiatalabb képviselőt Baranyi-Rostás Rodrigót, hogy a polgármesteri eskü szövegét 
olvassa elő Basky András úrnak. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó képviselő: 
Előolvassa az eskü szövegét. 
 
„Én … esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hü leszek: az Alkotmányt a többi 
jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom: a tudomásomra jutott titkot megőrzöm: a képviselői 
tisztségemből eredő feladataimat a Lajosmizse fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány 
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
Isten engem úgy segéljen.!” 
 
 
Az eskütételről szóló jkv. jelen jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Ócsai Gábor HVB elnöke:  Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy a testületi tagokat, 
polgármester urat  virággal és pezsgővel köszöntsem és kívánjak nekik az elkövetkezendő évekhez 
kitartást, jó munkát. Köszöntésem mindazoknak is szól, akik bármilyen szinten hozzájárultak a helyi 
választások eredményes, zavartalan lebonyolításához. 
 
 
5. napirendi pont 
Polgármesteri program ismertetése 
Előadó: Basky András polgármester 
 
 
Péli Szilveszter  korelnök: Felkérem Basky András polgármester urat programjának ismertetésére. 
 
Basky András polgármester:Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők! 
A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása alapján hallhattuk,  hogy eredményes volt az 
október 3-i helyi önkormányzati választás. Ezúton köszönöm mindazoknak, akik vállalták a 
megmérettetést, és gratulálok valamennyi képviselőtársamnak elnyert mandátumához. 
Köszönetet kívánok mondani a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok 
tagjainak, a Hivatal munkatársainak. Mindenkinek, aki részt vett az előkészítési munkálatokban, és 
akik munkájukkal segítették, hogy a helyi önkormányzati választások zökkenőmentesen kerüljenek 
lebonyolításra. A választópolgároknak, akik szavazatukkal befolyásolták a végeredményt, és élve 
szavazati jogukkal részt vettek a helyi közügyek irányításában. Az előző ciklusok képviselőinek, 
hiszen az Ő munkájuk, véleményük is alakította a településünk arculatát. És mindazoknak, akik 
biztattak abban, hogy újra vállaljam a polgármester-jelöltséget, akik szavazataikkal is megerősítettek, 
hogy újabb 4 évig folytathassam a megkezdett munkát. 
Úgy gondolom, újra választásom nagy megtiszteltetés. Nem rangot kaptam azonban, hanem feladatot, 
felelősséget, sok-sok munkát. 
A polgármesteri feladatot szülővárosom iránti szolgálatnak tekintem! 
Polgármesteri programomat, legfontosabb feladatainkat, Lajosmizse fejlődési irányát az alábbiakban 
terjesztem Önök elé: 
Főbb célkitűzések: 
- Kiemelt feladat a város működőképességének, pénzügyi egyensúlyának megtartása. 
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- A kötelező és önként vállalt feladatok színvonalának megőrzése, emelése, kiemelt figyelmet fordítva 
az egészségügyi és szociális, oktatási és közművelődési intézmények hatékony működésére, 
- A helyi közigazgatás színvonalának további emelésére, 
- Nyertes pályázataink sikeres befejezése/bölcsőde, csatornázás, informatikai, tehetséggondozó és 
felzárkóztató programokra, és természetesen a legújabb nyertes pályázataink, a 2004-ben bezárt 
folyékony és szilárd szeméttelep rekultivációjának a sikeres lebonyolítása, 
- Új pályázati lehetőségek keresése, kihasználása, 
- A munkanélküliség csökkentése érdekében munkahelyteremtő beruházások támogatására, uj 
vállalkozások idevonzásának a megteremtése, 
- Az önkormányzat Gazdasági Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának 6 hónapon 
belüli felülvizsgálata. 
 
Figyelmet fogok fordítani: 

- a környezetvédelemre, 
- a közbiztonság javítását szolgáló intézkedések meghozatalára, 
- a mezőgazdaságból élők támogatására, 
- az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésére, bővítésére, 
- tovább kell szélesíteni meglévő kapcsolatainkat a környező településekkel, az egyházakkal, a 

helyi gazdaság szereplőivel, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a civil-, társadalmi-és 
sportszervezetekkel, 

- a turizmus adata lehetőségekre  az eddigieknél is nagyobb figyelmet kell fordítani, 
- széleskörűen szeretném tájékoztatni a lakosságot az elképzeléseinkről, terveinkről, 

eredményeinkről. 
Mindezek megvalósításában számitok a megválasztott képviselőtársaim hatékony támogatására. 
 
Péli Szilveszter korelnök:  Megköszönöm a program ismertetését. Kérdezem van-e észrevétel? 
- Amennyiben nincs kérem aki a polgármester programismertetését elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal  a következő határozatot hozta. 
 
134/2010. (X. 13.) ÖH 
Polgármesteri program ismertetése 

 
                         Határozat  

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Basky András polgármester 
programismertetését elfogadja.  
 
Határidő: 2010. okt. 13. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
6. napirendi pont 
Szavazatszámláló Bizottság létrehozása alpolgármester választás lebonyolítására 
Előadó: Péli Szilveszter korelnök 
 
Péli Szilveszter korelnök: Az alpolgármester választáshoz szavazatszámláló bizottságot kell 
létrehozni, ezért javaslatot teszek a három fős szavazatszámláló bizottság tagjaira. 
Tehát a szavazatszámláló bizottság tagjának javaslom  Józsáné dr.Kiss Irént, Koller Dánielt és 
Keresztes Ferencet. A szavazatszámláló bizottság elnökének javaslom Józsáné dr.Kiss Irént. 
Kérdezem a tagokat elfogadják-e a megbízást. 
 
Józsáné dr.Kiss Irén képviselő: Köszönöm és elfogadom a megbízást, hozzájárulok a nyílt üléshez, 
és a szavazásban nem kívánok részt venni. 
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Keresztes Ferenc képviselő:  Köszönöm, elfogadom a megbízást, hozzájárulok a nyílt üléshez, és a 
szavazásban nem kívánok részt venni. 
 
Koller Dániel képviselő: Elfogadom a megbízást köszönettel. A szavazásban nem kívánok részt 
venni. 
 
Péli Szilveszter korelnök: Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy Józsáné dr.Kiss Irént a 
szavazatszámláló bizottság elnökének megválasszuk, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen (1 fő Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta. 
 
135/2010. (X.13.) ÖH 
Józsáné dr. Kiss Irén Szavazatszámláló 
Bizottság elnökének megválasztása 
 
        H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság 
elnökének Józsáné dr.Kiss Irént megválasztotta. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2010. október 13. 
 

Péli Szilveszter korelnök: Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy Keresztes Ferencet a 
szavazatszámláló bizottság tagjának megválasszuk, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen (1 fő Keresztes Ferenc nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta. 
 
136/2010. (X.13.) ÖH 
Keresztes Ferenc Szavazatszámláló 
Bizottság tagjának megválasztása 
 
        H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság 
elnökének Keresztes Ferencet megválasztotta. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2010. október 13. 
 

Péli Szilveszter korelnök: Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy Koller Dánielt a szavazatszámláló 
bizottság tagjának megválasszuk, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen (1 fő Koller Dániel nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
137/2010. (X.13.) ÖH 
Koller Dániel Szavazatszámláló 
Bizottság tagjának megválasztása 
 
        H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság 
elnökének Koller Dánielt megválasztotta. 
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Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2010. október 13. 

 
 
 
7. napirendi pont 
Alpolgármester választása, eskütétel 
Előadó: Péli Szilveszter korelnök 
 
Péli Szilveszter korelnök: Az Ötv. 34. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Képviselő-testület a saját 
tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ, 
alpolgármestereket választhat. Tehát minden önkormányzatnál kell legalább egy alpolgármestert 
választani, akinek személyére kizárólag a polgármester tehet javaslatot. Az alpolgármestert minősített 
többséggel kell megválasztani. A jelenleg hatályos SZMSZ szerint egy alpolgármestert választ a 
képviselő-testület. 
Felkérem Basky András polgármester urat tegyen javaslatot az alpolgármester személyére. 
 
Basky András polgármester:  Alpolgármester úrnak javaslom Dr.Adonyi Lajos képviselő urat. 
 
Dr.Adonyi Lajos képviselő: Bejelentem személyes érintettségemet és a szavazásban nem kívánok 
részt venni, és a nyílt üléshez hozzájárulok. 
 
Péli Szilveszter korelnök:  A szavazás idejére szünetet rendelek el, és kérem a bizottságot a szavazást 
bonyolítsa  le. 
 
                                                                  s z ü n e t 
 
 
Péli Szilveszter korelnök: Kérem a szavazatszámláló bizottság elnökét Józsáné dr.Kiss Irént 
ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén szavazatszámláló bizottság elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! Ismertetem a 
titkos szavazás eredményét. A Képviselő-testület tagjai közül jelen van 12 fő. 
Lajosmizse Város Alpolgármesterének megválasztása tárgyában megtartott szavazás eredménye: 
A leadott összes szavazat száma: 11 db. 
Az összes érvényes szavazat száma: 8 db. 
Az összes érvénytelen szavazat száma: 3 db. 
Dr.Adonyi Lajos jelöltre leadott szavazatok száma 11 db, ebből  

- érvényes szavazatok száma: 8 db. 
- érvénytelen szavazatok száma. 3 db. 

A fentiek alapján Lajosmizse Város Önkormányzatának alpolgármestere Dr.Adonyi Lajos lett, mert 8 
db. érvényes szavazatot kapott. 
 
A titkos szavazásról készült jkv. és egyéb iratok jelen kkv. mellékletei. 
 
Péli Szilveszter korelnök: A képviselő-testülettel meg kell szavaztatni a szavazatszámláló bizottság 
elnöke által előterjesztett beszámolót a titkos szavazás eredményéről. 
Kérem aki elfogadja a  szavazatszámláló bizottság elnökének beszámolóját a titkos szavazásról 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal ( 1 képviselő nem szavaz) a következő 
határozatot hozta. 
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138/2010. (X. 13.) ÖH 
Alpolgármester választása 
 
                                       Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szavazatszámláló 
Bizottság elnöke által előterjesztett beszámolót az alpolgármester választás titkos 
szavazásáról. A beszámoló alapján megválasztott alpolgármester Lajosmizse Városban 
dr. Adonyi Lajos. 
 
Határidő: 2010. október 13. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
 
Péli Szilveszter korelnök: Az alpolgármester eskütétele következik. Felkérem a képviselő-testület 
legfiatalabb tagját Baranyi-Rostás Rodrigót, hogy az eskü szövegét olvassa elő. 
Baranyi-Rostás Rodrigó képviselő: 
Előolvassa az eskü szövegét. 
 
„Én… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hü leszek: az Alkotmányt a többi 
jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom: a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, az 
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Lajosmizse fejlődésének előmozdítása és az 
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Az eskütételről szóló jkv. jelen jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

 
 

8.  napirendi pont 
A polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása 
Előadó: Péli Szilveszter korelnök 
 
Péli Szilveszter korelnök: 
A képviselő-testületnek a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 3. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület 
a polgármester illetményéről alakuló ülésen dönt. 
Az illetményt összegszerűen kell meghatározni a törvényi keretek között (Pttv. 3-4. 0) 
 
A polgármester illetményének, tiszteletdíjának a választást követően megállapított összege a 
megválasztását megelőző polgármesteri illetménye, tiszteletdíja összegénél – kivéve a polgármester 
tiszteletdíjra vonatkozó kifejezett írásbeli kérésére – nem lehet kevesebb. (Pttv.4/A. § (3) bekezdés) 
 
A képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
tv. (Ktv.) 43. § (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap (38.650.- Ft) és az 1994. évi LXIV. 
tv. 3. § (2) bekezdése szerinti szorzószám szorzataként összegszerűen állapítja meg. E szorzószám a 
10 ezernél több lakosú település esetén 12,5-13,5, azaz a megállapítható illetmény 483.125 – 521.775.- 
Ft lehet. Basky András polgármester illetménye a 35/2008. (III. 19.) ÖH. alapján 521.775.- Ft volt. 
Tehát ennél alacsonyabb összegben nem lehet megállapítani, magasabb összegben sem, tekintettel a 
PPtv. 3. §  (2) bekezdésében foglalt rendelkezésre. 
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A polgármester, alpolgármester illetményét vagy tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani vagy a 
kérdésről tárgyalni, ha újraválasztották őket. (Alkotmány 44. § (3) bekezdése értelmében a 
polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart, tehát a régi tisztség megszűnik, és 
új jogviszony keletkezik.) 
 
Az illetmény, tiszteletdíj és egyéb juttatás közérdekű adat, nyilvános ülésen kell tárgyalni. Döntés: 
egyszerű többséggel. (Pttv. 4. § (4) bekezdés) 
 
Javaslom, hogy a polgármester illetményét 2010. október 3-tól 521.775.- Ft-ban állapítsa meg a 
Képviselő-testület. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy aki Basky András polgármester Úr illetményét 2010. 
október 3-től 521.775.- Ft-ban elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Basky András polgármester: 
Bejelentem személyes érintettségemet, egyúttal tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy saját 
elhatározásomból nem veszek részt a döntéshozatalban. 
 
Péli Szilveszter korelnök: 
Köszönöm. Tudomásul vesszük, hogy Basky András polgármester Úr saját elhatározásából nem vesz 
részt a döntéshozatalban. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 fő igen szavazattal – 1 fő Basky András nem 
szavazott –, - ellenszavazat, tartózkodás nem volt -, az alábbi határozatot hozta: 
 
139/2010. (X. 13) ÖH. 
Polgármester illetményének 
megállapítása 
 

                                                                       H a t á r o z a t 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Basky András 
   polgármester illetményét 2010. október 3-tól 521.775.- Ft-ban állapítja meg. 
   Felelős:  Képviselő-testület 
   Határidő: 2010. október 13. 
 
 
Péli Szilveszter korelnök: 
A továbbiakban a polgármester költség átalányának megállapítására teszünk javaslatot. 
A polgármestert, választása szerint – a tisztsége ellátásával összefüggő, az általa előlegezett, 
számlákkal igazolt költségei megtérítése helyett -, költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke 
- a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának 
megfelelő összeg. (Pttv. 18. (2) bekezdés)  
Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselőtestület a 
következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, a 
polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány 
törvényben meghatározott minimális összege (illetmény vagy tiszteletdíj 20%-a) illeti meg. (Pttv. 18. 
§ (3) bekezdés) 2010. január 1-jétől megváltoztak a költségtérítésre vonatkozó személyi jövedelemadó 
szabályok, így a költségátalány esetében is számlával kell igazolni a tisztséggel összefüggő 
kiadásokat. Elszámolás hiányában a fennmaradó összeg után jövedelemadót kell fizetni. 
 
(Basky András polgármester költség átalányát 2008. január 1-től 156.530.- Ft-ban állapította meg a 
korábbi képviselő-testület.) 
 
Basky András polgármester: 
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Bejelentem személyes érintettségemet, egyúttal tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy saját 
elhatározásomból nem veszek részt a döntéshozatalban. 
 
Péli Szilveszter korelnök: 
Köszönöm. Tudomásul vesszük, hogy Basky András polgármester Úr saját elhatározásából nem vesz 
részt a döntéshozatalban, s felteszem a kérdést szavazásra. 
Aki elfogadja, hogy Basky András polgármester Úr költségátalánya 2010. október 3-tól 156.530.- Ft 
legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen szavazattal – 1 fő Basky András nem 
szavazott–, ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta:  
 
140/2010.(X. 13.) ÖH. 
Polgármester költségátalányának megállapítása 

 
                                              Határozat 

 
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Basky András polgármester 
 költségátalányát 2010. október  3-tól havi 156.530.-Ft-ban állapítja meg.  
 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2010. október 13. 

 
 
9. napirendi pont: 
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Péli Szilveszter körelnök 
 
Péli Szilveszter korelnök: 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról 

szóló 1994. évi LXIV tv. (Pttv.) 4. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület társadalmi 
megbízatású 

alpolgármesternek a 2000, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg úgy, hogy 
az 

ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. 

Ebből következik, hogy egyetlen társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja sem lehet 

magasabb az önkormányzati illetményalap 6,5-szeres szorzatánál, azaz 38.650 x 6,5 = 251.225.-Ft-
nál 

Az előző ciklusban az alpolgármester tiszteletdíja 160.000.-Ft/ hó volt  

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: 
Bejelentem személyes érintettségemet, egyúttal tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy saját 
elhatározásomból nem veszek részt a döntéshozatalban. 
 
Péli Szilveszter korelnök: 
Köszönöm Tudomásul vesszük Dr. Adonyi Lajos alpolgármester Úr szavazásból történő kimaradását, 
s felteszem a kérdést szavazásra. 
 
Aki elfogadja, hogy Dr. Adonyi Lajos alpolgármester Úr tiszteletdíja 2010. október 13-tól havi bruttó 
160.000.- Ft legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 1 fő Dr. Adonyi Lajos nem szavazott-, 
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ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
141/2010.(X.13) ÖH.  
Alpolgármester  tiszteletdíjának megállapítása 

 
                                          H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 13-tól havi bruttó  160.000.-Ft-ban  
állapítja meg.  
Határidő: 2010. október 13. 

        Felelős: Képviselő-testület 
 
 
10. napirendi pont: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010. (….) önkormányzati 
rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 
8.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
 
Péli Szilveszter korelnök: 
Felkérem a polgármester Urat, hogy terjessze elő a módosítást. 
 
Basky András polgármester: 
Az előző években 5 bizottság működött. Mivel a képviselők száma nagymértékben csökkent, ezért 
nem indokolt, hogy 5 bizottságot tartsunk fenn. A feladatok nem csökkentek, így ez azt jelentené, 
hogy egy-egy képviselő több bizottságban is részt venne. Szükség van a bizottságok elosztásánál 
feladatátcsoportosításra.  
Egyik kötelező bizottság az Ügyrendi Bizottság. Ide néhány olyan feladatot is betennénk, ami a sport 
és társadalmi szervezetekkel, civil szervezetekkel, kisebbségi feladatokkal lenne összefüggésben. 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság feladatköre az eddigihez hasonlóan 
történne a jövőben is. 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tárgyalná Lajosmizse Város Önkormányzatához 
tartozó intézmények feladatait, valamint az egészségügyi, szociális és kulturális ügyeket. 
A negyedik bizottság a Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság. 
A bizottságok létszámát úgy javaslom megállapítani, hogy az Önkormányzat Intézményeinek 
Bizottságában 7 fő lenne, a másik három bizottságban pedig 5 fő. 
Az új szabályozás értelmében el kell fogadni a rendelet-tervezetet, az SzMSz módosítást és miután ez 
hatályba lép, utána lehet bizottságokat is létrehozni. 
Ha egyetértenek vele a képviselők, ezt a formát fogadjuk el és a következő testületi ülésen lenne az 
egyes bizottságokba a tagok választása. 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén képviselő: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Észrevételem lenne az előterjesztés 9. oldalán. A Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság 
kapcsolatot tart a Gazdakörrel. Ez politikai tevékenységet végző szervezet. Mikor van helye a 
Gazdakörrel való kapcsolattartásnak? 
 
Basky András polgármester: 
A Gazdakört ki lehet venni, de ez nem jelenti azt, hogy nem tartunk velük kapcsolatot. Én azt 
javaslom, hogy a Gazdakörrel való kapcsolattartást kivennénk, s helyette a Társadalmi Szervezetekkel 
való kapcsolattartás kerüljön be. 
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Józsáné Dr. Kiss Irén képviselő: 
Én nem azt szeretném, hogy a Gazdakörrel egyáltalán ne tartsunk kapcsolatot, az fontos, hogy benne 
maradjon a gazdaság más területei. Úgy lehetne megfogalmazni, hogy a „gazdasági tevékenységet 
folytató szervezetekkel való kapcsolattartás”. Ez helyénvaló. 
 
Basky András polgármester: 
Úgy kellene meghatározni, hogy: „gazdálkodó szervezetekkel, azok képviselőivel való 
kapcsolattartás”. Ezt el tudom fogadni. 
 
Apró Ferenc képviselő: 
Mivel egy régi bizottság maradt, a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, azt 
javasolnám, hogy bővebben beszélgessünk erről az anyagról, hiszen a bizottsági üléseken mennek át 
az előterjesztések. Mivel most kaptuk meg ezt az anyagot a testületi ülés előtt, átnézni nem tudtam az 
anyagot, így megszavazni sem tudom. A 12 fő testületi tagból a bizottsági szétosztásban 10 fő marad, 
mert a polgármester Úr, alpolgármester Úr nem vesz részt bizottsági tagként az üléseken. Nem 
szeretem, ha átfedések vannak egyik bizottságból a másik bizottságba. Azt szeretem, ha minden 
bizottság ki tudja fejteni részletesen a véleményét az ülésen, s egymástól függetlenül tudnak szavazni 
az egyes napirendeket illetően. 
 
Basky András polgármester: 
Ha azt szeretnénk megvalósítani, hogy mindenki csak egy bizottságban vegyen részt, akkor csak 
három bizottságot tudtunk volna létrehozni és minden bizottságnak sokkal több feladata lett volna. 
Úgy igyekeztünk alakítani a bizottságokat, hogy az eddig meglévő feladatainkat osztottuk szét, s mivel 
olyan bizottságra is szükség van, ami a mezőgazdasági ügyekkel foglalkozik, s néhány gazdasági 
feladattal bővülne, ezért lett létrehozva a Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság. Semmi 
nem maradt ki, ami eddig volt, csak a bizottságok struktúrája változik. 
 
 
Péli Szilveszter korelnök: 
Van-e még kérdés a képviselő társak részéről? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását azzal, hogy a 9. oldalon a Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési 
Bizottság kapcsolatot tart: a.) „gazdakörrel”, szó helyett „gazdasági szervezetekkel és azok 
képviselőivel” kifejezés kerüljön elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11  igen szavazattal – 1  tartózkodással az alábbi rendeletét 
alkotta meg. 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2010. (...) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 08.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  
18. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése e) 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Képviselő-testület és Szervei jogszabály szerinti hatékony 
működése érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 
32. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) Az állandó bizottságok megnevezése és létszáma 

a) Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság: 5 fő  
b) Ügyrendi és Sport Bizottság: 5 fő  
c) Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága: 7 fő 
d) Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság: 5 fő” 

 
2. § 

 
Az SZMSZ 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.     
 

3. § 
 
(1) Az SZMSZ 23. § (7) bekezdésében az „Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi és 
Sport Bizottság” szöveg lép. 
 
(2) Az SZMSZ 23. § (8) bekezdésében az „Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi és 
Sport Bizottság” szöveg lép. 
 
(3) Az SZMSZ 32. § (1) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a „négy” szöveg lép. 
 
(4) Az SZMSZ 45. § (1) bekezdésében az „Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi és 
Sport Bizottság” szöveg lép. 
 
(5) Az SZMSZ 45. § (6) bekezdésében az „Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi és 
Sport Bizottság” szöveg lép. 
 
(6) Az SZMSZ 46. § (1) bekezdésében az „Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi és 
Sport Bizottság” szöveg lép. 
 
(7) Az SZMSZ 46. § (2) bekezdésében az „Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi és 
Sport Bizottság” szöveg lép. 
 
(8) Az SZMSZ 47. § (1) bekezdésében az „Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi és 
Sport Bizottság” szöveg lép. 
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4. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a hatályát 
veszti. 
(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(III. 
08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. §, 
valamint 1. melléklete. 
 
  Basky András      Kutasiné Nagy Katalin  
  polgármester      jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve:  
         Kutasiné Nagy Katalin  
          jegyző 
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1. melléklet a 14/2010.(...) rendelethez 
 
[2. melléklet a 7/2007.(III. 08.) önkormányzati rendelethez] 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK 

RÉSZLETES FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI 
 
 

Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
 
A bizottság a polgármester egyetértésével dönt: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyásáról. 
 
Képviselő-testületi döntésre előkészíti: 
a) A feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelet alkotására vonatkozó előterjesztéseket. 
b) a Képviselő-testület hatáskörében kiírt pályázatokra érkezett ajánlatokat; 
c) építési telkek ármegállapítására vonatkozó javaslatokat; 
d) üresen álló, vagy megüresedett bérlakás nem lakás céljára történő hasznosítására vonatkozó 
javaslatokat; 
e) városrendezési program kialakítását, városrendezési tervet; 
f) jóváhagyott városrendezési terv módosítását; 
g) a részletes rendezési terveket, valamint beépítési és telekkialakítási terveket; 
h) a terület-felhasználási kategóriák megválasztását; kül- és belterületi határ módosítását; 
i) külföldi önkormányzatokkal való kapcsolatfelvételt 
j) gazdasági kamarákkal, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel való együttműködést; 
k) intézményalapítását, szétválasztását; 
l) közterület elnevezését, emlékmű állítását, műemlék felújítását; 
m) városi vagyon működtetésével összefüggő javaslatot. 
 
Véleményezi: 
a) Az Önkormányzat és intézményei költségvetésének tervezetét. 
b) Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról szóló zárszámadást, féléves, III. negyedéves 
tájékoztatót. 
c) Az éves pénzmaradvány felhasználására és felosztására vonatkozó javaslatot. 
d) Mindazon pénzügyi és gazdasági döntés tervezetét, melyre a Képviselő-testület igényt tart. 
e) Előzetesen a hitel felvételének indokait és gazdasági megalapozottságát. 
f) Az önkormányzat éves költségvetésébe beépül_ lakossági közműalapot. 
g) A közlekedési feladatokkal és közlekedési koncepciókkal, az építéssel összefüggő tervekkel, a 
közmű- az úthálózat fejlesztéssel kapcsolatos tervekkel, koncepciókkal, a zöldterület kialakításával, 
ezzel kapcsolatos tervekkel és koncepciókkal összefüggő előterjesztésekre; 
h) a felhalmozási célú javaslatokat; 
i) városi önkormányzat által alapított gazdasági társaságok kommunális és környezetvédelmi 
tevékenységét; 
j) önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználását; 
k) gazdasági programra, helyi adókra tett javaslatokat; 
l) közösségi célú alapítványi forrás átvételét, átadását; 
m) intézmények felújítási célú előirányzatainak felhasználását; 
n) az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és a versenyeztetés rendjéről szóló helyi rendeleteket, s 
szükség szerint javaslatot tesz azok módosítására; 
o) önkormányzati lakásgazdálkodásra és hasznosításra vonatkozó helyi rendeleteket és javaslatot 
tesz azok szükség szerinti módosítására; 
p) figyelemmel kíséri a környezetvédelem területén az Európai Uniós csatlakozást biztosító feltétel- 
és pályázati rendszert, koordinálja a környezetvédelem területén jelentkező önkormányzati 
feladatok megvalósítását, véleményezi a környezetvédelmi előterjesztéseket. 
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Közreműködik: 
a) Az Önkormányzat éves költségvetés tervezete kialakításában. 
b) Minden olyan döntés előkészítésében, amely az Önkormányzat költségvetését érinti. 
c) A lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út- és 
járdaépítések esetén  dönt a határidőben érkezett pályázatokról, 
d) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló külön rendeletben meghatározott 
értékhatár feletti önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján kiírt 
versenytárgyalás lebonyolításában. 
e) Az önkormányzati helyiségek bérbeadásával kapcsolatos pályázatoknak a történő kiírásában és 
elbírálásában. 
f) Az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítésével kapcsolatos értékesítési eljárásnak  
történő lefolytatásában. 
 
Pénzügyi ellenőrzést végez: 
A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzatnál és intézményeinél, s ennek keretében 
különösen: 
a) a bizonylati rend és fegyelem érvényesítése, 
b) a pénzkezelési szabályzat megtartásának ellenőrzése, 
c) a vizsgálati megállapítások írásba foglalása, 
d) a gazdálkodással, a vagyonkezeléssel kapcsolatos megállapítások és észrevételek eljuttatása a 
Képviselő-testülethez. 
e) Működése során szerzett tapasztalatok alapján állást foglal és kezdeményezi a színvonalas és jó 
munka elismerését vagy a szabálytalanság megszüntetését, szükség esetén a felelősségre vonást. 
 
A bizottság egyéb feladatai: 
a) Javaslatot tehet a Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntető címre, Lajosmizse Város 
Településfejlesztéséért Díj, valamint a Lajosmizse Város Közszolgálatáért Díj odaítélésére és 
véleményezi a beérkezett javaslatokat 
b) Fogadja a Környezetvédelmi Díj elnyerésére benyújtott pályázatokat, és javaslatot tesz a 
Képviselő-testület felé a Díj odaítélésére. 

 
 

Ügyrendi és Sport Bizottság 
 
A bizottság dönt: 
a) A polgármester tekintetében az egyéb munkáltatói jogok tárgykörébe tartozó kérdésekben. 
b) A bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 27. §. (1) bekezdésében foglalt esetben 
megválasztja a választási bizottság új tagját. 
c) Az önkormányzat intézményeivel vagy azok valamely telephelyével nem azonos helyrajzi 
számon lévő szolgálati lakások lakáscélú bérlése esetén a bérlő kijelöléséről és a bérleti szerződés 
meghosszabbításáról. 
 
Képviselő-testületi döntésre előkészíti: 
a) A Képviselő-testület által a feladatkörébe utalt önkormányzati rendelet alkotására vonatkozó 
előterjesztéseket. 
b) A miniszteri illetményváltozást követő 30 napon belül előkészíti a polgármester munkabérére 
vonatkozó előterjesztéseket. 
c) A polgármester jutalmazására vonatkozó előterjesztéseket. 
d) Az összeférhetetlenségi ügyeket. 
e) Döntésre előkészíti – figyelemmel a magyar sportban meghatározott célkitűzésekre, fejlesztési 
elvekre, irányukra – a település középtávú fejlesztési programját. E program készítéséhez 
helyzetértékelést végez, amelynek keretében felméri a településen működő egyesületek számát, 
ezek pénzügyi-, személyi-, tárgyi feltételeit, a szabadidősport területeit, fejlesztési lehetőségeit, az 
önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények állagát, kihasználtságát. 
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i) Képviselő-testületi döntésre előkészíti a testnevelési- és sport fejlesztési célkitűzéseket és 
feladatokat a korosztályos egymásra-épültség és utánpótlásra nevelés elveire is figyelemmel; 
j) Megvalósítási tervet dolgoz ki a célkitűzésekkel összhangban a támogatási rendszerre, az 
önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásának ellenőrzésére, a szabadidősport, az 
egészséges életmód népszerűsítésének elősegítésére, feltételeinek megteremtésére, új sporttelep 
létrehozására; 
 
A bizottság véleményezi, javaslatot tesz: 
a) Véleményezi a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályosulását, szükség szerint javaslatot tesz 
annak módosítására. 
b) Véleményezi a Képviselő-testület felkérése alapján a Képviselő-testület elé terjesztendő 
rendelet-tervezeteket. 
c) Az önkormányzat intézményeivel vagy azok valamely telephelyével nem azonos helyrajzi 
számon lévő szolgálati lakások magánszemély által nem lakás céljából történő bérlése esetén 
véleményezési jog illeti. 
d) A város az ifjúság egészséges életmódra való nevelésével, a tömegsporttal kapcsolatos 
előterjesztéseket. 
e) Véleményezi a szakterületét érintő előterjesztéseket, beszámolókat. 
f) Javaslatot tehet a Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntető cím, illetve Lajosmizse Város 
Sportjáért Díj odaítélésére, valamint véleményezi a beérkezett javaslatokat. 
g) Javaslatot tesz a sportszervezetek, valamint az Önkormányzat által közvetlenül támogatott 
szervezetek által benyújtott támogatási igények elbírálására. 
h) Véleményezi azokat az előterjesztéseket, melyek az egyházakkal, civil szervezetekkel és a helyi 
kisebbséggel kapcsolatosak. 
 
A bizottság egyéb feladatai: 
a) Ellátja a Képviselő-testület titkos szavazásának lebonyolításával kapcsolatos teendőket. 
b) Kezdeményezi a hatályos rendeletek szükség szerinti módosítását. 
c) A bizottság nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes 
kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. tv. 10/A. §-a szerinti vagyonnyilatkozatokat, valamint az Ötv. 
22. §. (3) bekezdése alapján végzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát. 
d) A bizottság kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének megállapítására 
irányuló kezdeményezést. 
e) Javaslatot tehet a Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntető cím odaítélésére és véleményezi a 
beérkezett javaslatokat. 
Együttműködik: 
- Az illetékességi területén tevékenykedő, a testneveléssel, sporttal foglalkozó szervezetekkel, 
szabadidősportot folytató társadalmi csoportokkal; 
 
Értékeli: 
a) Évente a fejlesztési programok megvalósulását, a sport, szabadidősport, az önkormányzat által a 
sportra, illetve az ifjúsággal kapcsolatos feladatokra adott támogatások hatékonyságát; 
b) Feltárja, figyelemmel kíséri a feladatkörét érintő pályázati lehetőségeket. 
 
A bizottság egyéb feladatai: 
a) A sporttámogatással kapcsolatos pályázatok kiírása és elbírálása 
b) Előzetesen hozzájárul a szabadtéri sportlétesítmények működtetője által elkészített 
létesítményhasználat általános rendjéhez, ütemtervéhez 
c) Fedett sportlétesítmény működtetője által meghatározott működési rendet jóváhagyja 
 
Kapcsolatot tart: 
a) egyházakkal, 
b) civil és sportszervezetekkel, 
c) helyi kisebbségekkel. 
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Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 

 
A bizottság a polgármester egyetértésével dönt: 
a) az éves költségvetésben meghatározott mértékű, a bizottság szakterületét érintő célalap 
felhasználásáról, 
b) az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális intézmény szervezeti és működési szabályzatának, 
házirendjének, szakmai programjának jóváhagyásáról. 
c) Az oktatás-nevelési, valamint a közművelődési intézmények szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyásáról. 
d) A város arculatát alakító rendezvény, rendezvény sorozat tervéről, és a képviselő- testület által e 
feladatra jóváhagyott előirányzat felhasználásáról. 
 
A bizottság I. fokú hatóságként dönt: 
a) Szociális rászorultság esetén a szociális alapellátás keretében – a jogosult számára 
lakásfenntartási támogatást tart fenn. A támogatás folyósítását megszünteti a külön jogszabályban, 
valamint az önkormányzat rendeletében meghatározott esetekben. 
b) Megállapítja az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatását. 
c) Dönt a – feladat- és hatáskörében megállapított – jogosulatlanul felvett szociális ellátás 
visszafizetéséről, indokolt esetben részletfizetést engedélyez vagy dönt annak elengedéséről. 
d) A Bursa Hungarica pályázatra beérkezett pályázatokról. 
 
A Képviselő-testületi döntésre előkészíti: 
a) A feladatkörébe tartozó Képviselő-testületi rendelet alkotására vonatkozó előerjesztéseket. 
b) A megelőzés és a lakossági egészségvédelem fejlesztésére vonatkozó indítványokat. 
c) A szociális alap- és szakellátás fejlesztésével kapcsolatos javaslatokat. 
d) Az önkormányzati hatáskörbe tartozó egészségügyi, gyermekjóléti, szociális ellátás szervezeti 
korszerűsítését célzó indítványokat. 
e) Az önkormányzati vagyon hasznosítására irányuló indítványokat. 
f) A döntési jogkörébe tartozó célalap felhasználásának alapelveit. 
g) Feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletalkotására vonatkozó előterjesztéseket. 
h) Az oktatási-nevelési, közművelődési intézmények szervezeti, strukturális fejlesztésére vonatkozó 
indítványokat. 
i) Elemzi, értékeli az ifjúság helyzetét, az elemzés során feltárt helyzet alapján fejlesztési tervet 
készít az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos feladatainak megoldására. 
 
A bizottság véleményezi, javaslatot tesz: 
a) A város egészségügyi, gyermekjóléti, szociális ellátásának továbbfejlesztésére  vonatkozó, illetve 
az ifjúság egészséges életmódra való nevelésével, a tömegsporttal kapcsolatos előterjesztésekre. 
b) A Képviselő-testület döntéseinek megfelelően véleményezi az egészségügyi, gyermekjóléti, 
szociális ellátással kapcsolatos felmérések szükségességét. 
c) Véleményezi a szakterületét érintő előterjesztéseket, beszámolókat. 
d) Véleményezi a háziorvosi, házi gyermekorvosi, egyéb orvosi, védőnői, egészségügyi, 
gyermekjóléti és szociális intézményvezetői állásra beadott pályázatokat. 
e) Véleményezi az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális intézmény alapítására, átszervezésére, 
megszüntetésére vonatkozó tervezetet. 
f) Javaslatot tehet a Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntető cím, a Lajosmizse Város Egészség- és 
Szociális Ügyéért Díj, illetve Lajosmizse Város Sportjáért Díj odaítélésére, valamint véleményezi a 
beérkezett javaslatokat. 
g) Az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, közművelődési intézményvezetői állásra 
benyújtott pályázatokat. 
h) Az oktatási-nevelési, közművelődési koncepciókat, előterjesztéseket, az ifjúsággal kapcsolatos 
beszámolókat. 
i) Az oktatási-nevelési, közművelődési intézmények tevékenységéről szóló beszámolóját, 
működését. 
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j) Javaslatot tesz a társadalmi szervezetek által benyújtott támogatási igények elbírálására. 
k) Javaslatot tehet a Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntető cím és a Lajosmizse Város 
Ifjúságának Neveléséért és Oktatásáért, valamint Lajosmizse Város Közművelődéséért Díj 
odaítélésére és véleményezi a beérkezett javaslatokat 
 
Értékeli: 
a) Évente a fejlesztési programok megvalósulását,  az ifjúság helyzetét, az önkormányzat által az 
ifjúsággal kapcsolatos feladatokra adott támogatások hatékonyságát; 
b) Feltárja, figyelemmel kíséri a feladatkörét érintő pályázati lehetőségeket. 
 
A bizottság egyéb feladatai:  
a) A közművelődési célú pályázatok kiírása és elbírálása 
b) Együttműködik az illetékességi területén tevékenykedő, az ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel. 
c) Együttműködik az ifjúság helyzetének elemzése, a feladatok ellátására vonatkozó fejlesztési terv 
tervezetének kidolgozása során az önkormányzat intézményeivel, különösen a Polgármesteri 
Hivatallal és az EGYSZI-vel; részt vesz a feladatok koordinálásában. 
d) A szociális bérlakások bérbeadásával kapcsolatos pályázatok kiírása és elbírálása, a bérleti 
szerződés külön rendeletben meghatározottaknak megfelelő meghosszabbítása 
 
 

Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság 
 
Képviselő-testületi döntésre előkészíti: 
a) A feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelet alkotására vonatkozó előterjesztéseket; 
b) Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági ingatlan hasznosítására vonatkozó 
előterjesztéseket. 
c) A gazdasági kamarákkal, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel való együttműködést. 
d) A városrendezési program kialakítását, városrendezési tervet. 
e) A jóváhagyott városrendezési terv módosítását. 
f) A részletes rendezési terveket, valamint beépítési és telekkialakítási terveket. 
g) Az idegenforgalommal kapcsolatos javaslatokat, helyzetfelmérést. 
 
Véleményezi és javaslatot tesz: 
a) mezőgazdasági rendezvényekre, termelői versenyek szervezésére; 
b) feladatkörében véleményezi a falugazdász tevékenységét. 
c) mindazon pénzügyi és gazdasági döntés tervezetét, melyre a Képviselő-testület igényt tart. 
d) gazdasági programra, helyi adókra tett javaslatokat. 
 
Kapcsolatot tart: 
a) a hegyközséggel; koordinálja az önkormányzat e területen jelentkező feladatait; 
b) kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági feladatokat ellátó irodájával; ennek során 
érvényesíti az önkormányzatnak a mezőgazdasági feladatokkal kapcsolatban meghozott döntéseit; 
c) a helyi gazdálkodó szervezetekkel, illetve azok képviselőivel. 
 
Képviseli: 
a) Képviseli a helyi állattartók, növénytermesztők érdekeit a Képviselő-testület előtt; 
b) Figyelemmel kíséri a mezőgazdaság fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírásokat, különös 
tekintettel az Európai Uniós csatlakozást elősegítő támogatási rendszert. 
 
A bizottság egyéb feladatai: 
- Javaslatot tehet a Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntető cím odaítélésére és véleményezi a 
beérkezett javaslatokat. 
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11. napirendi pont: 
Tájékoztató a Képviselő-testület részére az összeférhetetlenségi szabályokról és a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről. 
Előadó: Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
  
Péli Szilveszter korelnök: 
Felhívom a figyelmet az összeférhetetlenség kezelésére, azaz a helyi önkormányzati képviselők 
jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI.tv. 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati 
képviselő a megbízólevelének átvételét, illetve az összeférhetetlen helyzetet keletkezését, vagy annak 
az önkormányzati képviselő tudomására jutását követő 30 napon belül köteles a vele szemben fennálló 
összeférhetetlenségi okot megszüntetni, az összeférhetetlen tisztségről való lemondását írásban 
benyújtani és annak másolatát átadni a polgármesternek. Ehhez segítségül jegyző asszony elkészítette 
a képviselők részére a Belügyminisztérium honlapján található „AZ ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐK ÉS A POLGÁRMESTEREK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYAINAK 
ALKALMAZÁSÁHOZ” című módszertani ajánlást. 
 
Felhívom a képviselő-testület figyelmét, a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos kötelezettségre, 
azaz a polgármester, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 33./B §-a alapján 
megválasztásakor, az önkormányzati képviselő a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes 
kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI.tv. 10/A §. (1) bekezdése alapján megbízólevelének átvételétől 
számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni, melyhez a nyomtatványokat a képviselők 
rendelkezésére bocsátjuk. Az önkormányzati képviselő ezt követően minden év január 1-jétől 
számított 30 napon belül az Ökjtv. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő 
saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, 
valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. (Ökjtv. 10/A. § (1) bekezdés, Melléklet)  

 
Ehhez segítségül jegyző asszony elkészítette a képviselők részére a nyomtatványokat kísérő levéllel 
együtt. 
 
 
12. napirendi pont: 
Az önkormányzat gazdasági programja felülvizsgálatára megbízás adása 
Előadó: Péli Szilveszter korelnök 
 
 
Péli Szilveszter korelnök: 
Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját. Az Ötv. 2005. évi XCII. tv-el módosított és 
kiegészített 91. § (7) bekezdése szerint a gazdasági programot az alakuló ülést követő 6 hónapon belül 
kell elfogadni, illetve felülvizsgálni. Célszerű, ha már az alakuló ülésen meghatározzák az ezzel 
kapcsolatos feladatokat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2007. (II.14.) ÖH.-ban elfogadta, hogy a 
gazdasági programot a jegyző készítse el, külső szakértő bevonásával.  Külső szakértőként a HBF 
Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t kapta a megbízást a program elkészítésére. 
Lajosmizse város Gazdasági Programját a képviselő-testület 65/2007.(IV.13.) határozatával fogadta el 
a 2007-2013 –as évekre 
Javaslom, hogy az önkormányzat gazdasági programjának felülvizsgálatával Kutasiné Nagy Katalin 
jegyző asszonyt bízza meg a Képviselő-testület. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
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142/2010.(X. 13.) ÖH.  
Az önkormányzat gazdasági programja 
 felülvizsgálatára megbízás adása 
      H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének gazdasági programját vizsgálja 
felül. 

  
Határidő: 2010.október 13., a felülvizsgálat elvégzésére 2011. április 13.  

 Felelős:  Képviselő-testület  
 
 
13. napirendi pont: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (III. 8.) rendeletének 
felülvizsgálatára megbízás adása. 
Előadó: Péli Szilveszter korelnök 
 
Péli Szilveszter korelnök: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV tv. módosításáról szóló 1994. évi LXIII. tv. 62. § (5) 
bekezdése értelmében: „a képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül 
felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat. Az alakuló ülésen történt 
SZMSZ módosítás nem helyettesíti az átfogó felülvizsgálatot! 
 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja megbízni az Ügyrendi Bizottságot, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 
08.) rendeletét vizsgálja felül, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
      
143/2010. (X.13.) ÖH.  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2007. (III. 8.) rendeletének felülvizsgálatára megbízás adása 
  
                                                         H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi Bizottságot, 
hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2007. (III.08.) rendeletét vizsgálja felül. 

  
Határidő: 2010.október 13., a felülvizsgálat elvégzésére 2011. április 13.  

 Felelős:  Képviselő-testület  
 
 
 
Péli Szilveszter korelnök: Átadom a szót a  polgármester úrnak. 
 
 
Basky András polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a következő képviselő-
testületi ülés a hónap utolsó hetében lesz, melyen megtörténik a bizottságok és azok tagjainak a 
megválasztása, továbbá beterjesztésre kerülnek a hitel ígérvények is a csatorna beruházással 
kapcsolatban. 
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Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: 
Kérném képviselő társaimat, hogy egy közös fénykép készüljön az újonnan megválasztott 
képviselőkről. Köszönöm. 
 
Péli Szilveszter korelnök: 
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Társak! 
Megköszönöm a türelmüket. Kívánok a jövőben erőt, egészséget, munkájukban sikereket.  
Köszönöm a megjelenést, az ülést berekesztem, (14.50 órakor). 
 
 

 
K.mf. 

 
 
 
 
    /: Basky András sk :/                                                       /. Kutasiné Nagy Katalin sk. :/ 
       polgármester                                                                          jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
 
  /. Dr.Adonyi Lajos sk. ./                                                 /: Holminé Sebők Márta sk.:/ 
     alpolgármester                                                                     képviselő   
 
 
 
 
 
 
 
 


