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Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2011. március 23. 

 
Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2011. (...) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2009. (…) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (…) önkormányzati 
rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (...) önkormányzati 
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2011. (…) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi 
követelményeirıl szóló 3/2006. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2011. (III. 24.) önkormányzati 
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
 

 

27/2011. (III.23.)  ÖH                                           Urnás temetkezési helyek bıvítése 
 
28/2011. (III.23.)   ÖH    Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi,  

Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának módosítása 

 
29/2011. (III. 23.) ÖH.    Lajosmizse város 2011. évi kulturális  

rendezvény naptárának elfogadása 
 

30/2011. (III. 23.) ÖH.  Intézkedési terv a Fekete István Általános Iskolában 
feltárt közegészségügyi  hiányosságok 
megszüntetésére 

31/2011. (III. 23.) ÖH.              Szakmai munka elindítása pályázat benyújtásához 

32/2011. (III. 23.) ÖH.   Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében 
végzett 2010. évi tevékenységérıl  

33/2011. (III. 23.) ÖH.    A laboratóriumi feladatok ellátása érdekében 

közremőködıi szerzıdés megkötésére felhatalmazás 
adása 

34/2011. (III. 23.) ÖH.  Közterület tisztántartása, útkarbantartás lehetséges 
módozatai 

35/2011. (III. 23.) ÖH.     Bírósági ülnök jelölése 
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JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: A Képviselı-testület 2011. március 23-án 14.00 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartottképviselı-testületi ülésrıl 

 

Jelen vannak: Basky András polgármester, Apró Ferenc, Baranyi-Rostás Rodrigó, Belusz László, 
Józsáné dr. Kiss Irén, Holminé Sebık Márta, Kollár László, Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Péli 
Szilveszter, Orbán Antal (11 fı) 
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester jelezte, hogy késıbb fog érkezni. 
 

Tanácskozási joggal megjelentek: Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
     Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 

Dr. Gazdag Judit jogi referens 
     Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
     Dr. Balogh László belsı ellenır 
     Nagy Judit irodavezetı 
     Dömötör Klára  irodavezetı 
     Turupuli Péterné irodavezetı 
     Rostás Anita csoportvezetı 
     Szilágyi Ödön csoportvezetı 
     Gulyás Attiláné csoportvezetı 
     Sápi Tamás gyakornok 
     Dodonka Csaba tanácsos 
     Kocsis Györgyné óvodavezetı 
     Sápi Tiborné igazgató helyettes 
     Székely Tihamér építési vállalkozó 
     Orlov Bálint G.O.-Bau Kft képv.  
     Marton Ferenc GOMÉP Kft képv. 
          

Jegyzıkönyvvezetı:  Márton Györgyné 
   Ollósi Anikó 
 

Basky András polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a mai Képviselı-testületi ülésen megjelent képviselı társaimat, 

meghívott vendégeket. 
Mielıtt a napirendi pontok tárgyalásához kezdenénk, két bejelentenivalóm van: 
1./ Az elmúlt testületi ülésen döntöttünk arról, hogy pályázatot nyújtunk be lakhatási krízishelyzetre. 
Amikorra a pályázatot benyújtottuk, elfogyott a rendelkezésre álló pályázati keret, s így nem tudott 
nyerni a pályázat. 
2./ Örömmel tájékoztatom a lakosokat, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatósága várhatóan 2011. március 25. és 2011. április 15. között az 5211. számú országos közút, 
Kossuth utca és a vasúti átjáró közötti szakaszán burkolatszélesítési munkákat végez. A munkálatok 
idejére az út átmenı forgalma a Kossuth és a Szent Vendel utcára lesz terelve. Az esetleges 
kellemetlenségért elnézésüket kérjük. Türelmüket és megértésüket köszönjük. 

Megállapítom, hogy képviselı-testületi ülésünk határozatképes, mert a 12 fı képviselıbıl 11 
fı van jelen, dr. Adonyi Lajos alpolgármester jelezte, hogy késıbb fog érkezni. 
A jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom megválasztani Keresztes Ferenc és Péli Szilveszter 
képviselıket. Kérem, aki a jegyzıkönyv hitelesítıkkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
Keresztes Ferenc és Péli Szilveszter képviselıket jegyzıkönyv hitelesítıknek megválasztotta. 
Megkérdezem, hogy a kiküldött anyagon kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására, vagy módosításra javaslata. Amennyiben nincs, nekem lenne egy javaslatom. Érkezett 
hozzánk egy kérelem, hogy népi ülnök személyére tegyük meg a javaslatunkat. Aki ezt elfogadja, 
hogy vegyük fel a napirendi pontok közé, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi napirendi 
pontok tárgyalását fogadta el: 
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Napirend 
 

Elıterjesztı 

1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2009. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

Basky András 
polgármester 
 

2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 
 

Basky András 
polgármester 
 

3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Kutasiné  
Nagy Katalin 
jegyzı 

 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

 
Basky András 
polgármester 
 

5./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi 
követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Basky András 
polgármester 
 

 
6./ Urnás temetkezési helyek bıvítése 

 
Basky András 
polgármester 
 

7./ Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának módosítása 
 
8./ Lajosmizse Város 2011. évi kulturális rendezvény naptárának elfogadása 
 

Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 

9./ Intézkedési terv a Fekete István Általános Iskolában feltárt közegészségügyi 
hiányosságok megszüntetésére 
 
10./ Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak 
munkaszervezetében végzett 2010. évi tevékenységérıl 
 
11./ A laboratóriumi feladatok ellátása érdekében közremőködıi szerzıdés megkötésére 
felhatalmazás adása 
 
12./ Közterület tisztántartása, útkarbantartás lehetséges módozatai (bérmunka, gépvásárlás) 
 
 
13./ Bírósági ülnök jelölése 
 
 

Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 

14./ Interpelláció  
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Basky András polgármester: Néhány napirendi pontnál kiegészítésre volt szükség. 
Egy meghívó is benne volt a kiosztott anyagok között. A Mővelıdési Ház és Könyvtár hívja sok 
szeretettel az érdeklıdıket április 7-én délután 17 órakor, ugyanis ekkor lesz megrendezve egy író-
olvasó találkozó, melynek vezetıje Orbán Piroska. Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényre. 
Ezennel elkezdjük a napirendi pontok tárgyalását. 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2009. (II. 19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Akik az önkormányzatnál különbözı bérpótló juttatásban 
részesülhetnek, az önkormányzat elıírhatja azt, hogy ha saját környezetüket nem tartják rendbe, ezt a 
juttatást meg lehet vonni. Errıl már elızetesen konzultáltunk, és arra jutottunk, hogy hozzunk egy 
olyan rendeletet, amit minden lajosmizsei lakostól kértünk, hogy tegye rendbe a saját háza táját. Ha 
nem teszi ezt meg, akkor az önkormányzat nem részesíti ellátásban. Ez a rendbetétel magában foglalja 
a telek rendben tartást, az állatok bent tartását, udvar, parlagfő rendezését.  Ez egyfajta többletmunkát 
jelent a hivatalnak, de ezt meg kell tenni. Akik érintettek, úgy gondolom, hogy be tudják tartani ezt a 
rendeletet. Ezt tárgyalta az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága és a Pénzügyi, Területfejlesztési 
és Közbeszerzési Bizottság. Kérdezem a két elnök Asszonyt, hogy van-e hozzáfőznivalója a 
napirendhez? Nincs. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki szeretne hozzászólni? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2009. (II. 19.) önkormányzati rendelet 
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze: 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2011. (….) önkormányzati rendelete 
az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2009. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 35. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 
08.) önkormányzati rendelete 2. melléklete alapján az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
véleményének kikérésével a következõ rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2009. 
(III. 19.) önkormányzati rendelete 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.  

„Aktív korúak ellátása 
 

6. § 
 

(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmezı személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, a 
jogosultság egyéb feltételeként köteles az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház és annak udvara 
rendben tartására az alábbiak szerint: 

a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban szeméttároló edény elhelyezése és 
rendeltetésszerő használata, 

b) a ingatlanhoz tartozó udvar, kert rendben tartása különös tekintettel az esetlegesen ott található 
szemét és lom eltávolítására, 

c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerő használata, mővelése, az ingatlan elıtti járdának 
(járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedı teljes 
területének a gondozása, tisztán tartása, szemét-és gyommentesítése, téli idıszakban síkosság 
mentesítése 

d) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert és udvar rágcsálóktól, kártevıktıl való mentesítése 

e) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. 

(2) Aki lakókörnyezete rendezettségét az Szt. által kitőzött határidıig nem biztosítja, annak bérpótló 
juttatás nem állapítható meg.  

(3) A kérelmezı köteles a 6. § (1) bekezdésben foglalt állapotot a jogosultság megállapítását követıen 
is fenntartani. 

(4) A már megállapított ellátások esetében a jogosultság megszőnik, ha az ellátásban részesülı 
személy a 6. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget.” 

2. § 
 

E rendelet 2011. április 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon a hatályát veszti. 
 

  Basky András                  Kutasiné Nagy Katalin    
  polgármester                                      jegyzı 

 
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. ………… 

        Kutasiné Nagy Katalin   
                     jegyzı 
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2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…) önkormányzati 
rendelete a hivatali helyiségen  kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az önkormányzatnak a házasságkötést biztosítani kell. Ha valaki 
hivatali idıben jön és nem a díszteremben, hanem a kistárgyalóban kívánja igénybe venni a 
szolgáltatást, akkor díjmentes. Ha valaki a Mővelıdési Házban, vagy más külsı helyszínen szeretne 
házasságot kötni, illetve élettársi kapcsolat írásbeli rögzítését kérni, akkor ezt a szolgáltatást meg kell 
fizetni. Az elıterjesztésben látható volt egy minimális díjnövekmény és egy optimális díjnövekmény. 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, s az 
optimális díjtételeket javasolta elfogadni azzal, hogy továbbra is díjmentes az a szolgáltatás, ami 
munkaidıben van. 
Az optimális díjtételek: 
- Tárgyaló:       díjmentes 
- Díszterem bérleti díja:      12.500.- Ft 
- Zenei szolgáltatás díja:          5.000.- Ft 
- Virágdekoráció:                              10.000.- Ft 
- Gyertya:           2.500.- Ft 
- Pezsgı felszolgálás:            1.500.- Ft 
- Anyagkönyvi díszborító:          1.000.- Ft 
- Anyakönyvi esemény hivatali  munkaidın kívül:    12.000.- Ft 
- Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen  kívül, 
   munkaidın túl                  40.000.- Ft 
 
Szabályozni kell még az anyakönyvvezetı részére fizetendı térítési díjat: 
Hivatali helyiségen kívül, munkaidın túl megtartott anyakönyvi események létesítése esetén: 
bruttó:18.000.- Ft/alkalom.   
Hivatali munkaidın kívül történı anyakönyvi esemény létesítése esetén:                                                                                                       
bruttó  12.000.-  Ft/alkalom. 
Megkérdezem a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy kíván 
e szólni? 
Nem. Amennyiben nincs egyéb észrevétel, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki az elızıekben 
elmondott díjtételekkel elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

6/2011. (….) önkormányzati rendelete 
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendelet 42/A. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
7/2007. (III. 08.) önkormányzati rendelet 2. melléklete alapján a Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következı rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya Lajosmizse város közigazgatási területén, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 
hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésére 
(továbbiakban: anyakönyvi esemény), valamint az egyéb családi események kapcsán a többlet 
szolgáltatásokat igénybe vevıkre és az  anyakönyvvezetıre terjed ki. 

 

2. § 

(1) Az anyakönyvi események után a rendelet 1. melléklete 1. pontjában meghatározott díjat kell 
fizetni.  

 

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott díjat 
a) Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala házipénztárába készpénzben, 
b) Lajosmizse Város Önkormányzata Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett, 

10402599-00026400-00000006 számú bankszámlájára történı banki átutalással, 
c) Lajosmizse Város Önkormányzata Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett, 

10402599-00026400-00000006 számú bankszámlájára készpénzátutalási megbízással 
               kell megfizetni. 

 

(3) A hivatali helységen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhetı, ha a rendelet 1 
melléklete 1. pontjában foglalt díj befizetésének igazolása az engedélykérelem benyújtásával 
egy idıben megtörténik. 

 

(4) A hivatali munkaidın kívüli anyakönyvi esemény után, a rendelet 1. melléklete 1. pontjában 
foglalt díj megfizetését legkésıbb az anyakönyvi esemény napját megelızı 5. munkanapig kell 
teljesíteni. 

 

(5) A 2. § (3) és (4) bekezdésében maghatározott díj megfizetését  
a) a 2. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt fizetési mód esetén a házipénztár által kiállított 

készpénzfizetési számla másolata, 
b) a 2. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt fizetési mód esetén a tranzakcióról szóló 

igazolás,  
c) a 2. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt fizetési mód esetén annak feladóvevénye 

másolata 
               benyújtásával kell igazolni a 2. § (3) (4) bekezdésében meghatározott határidıig. 

 

 

3. § 
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(1) Az anyakönyvvezetıt hivatali helyiségen kívül, munkaidın túl megtartott anyakönyvi esemény 
létesítéséért a rendelet 1. melléklete 2.1. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.  
 

(2) Az anyakönyvvezetıt a hivatali helyiségben, munkaidın túl megtartott anyakönyvi esemény 
létesítéséért a rendelet 1. melléklete 2.2. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.  
 

4. § 

A rendelet 1. mellékletében megállapított díjakat kell alkalmazni a családi események társadalmi 
megünneplése során a rendelet 1. melléklet 1 pontjában foglalt szolgáltatások igényvétele, valamint az 
anyakönyvvezetı igény szerint történı közremőködése esetében is. 

 

5. § 
 

(1) A rendelet 2011. április 1-én lép hatályba. 
(2) A rendeletben megállapított díjakat a hatálybalépését követıen megtartott anyakönyvi 

események után kell megfizetni. 
 

 

 Basky András      Kutasiné Nagy Katalin 

             polgármester                   jegyzı 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2011. ……… 

 

 

Kutasiné Nagy Katalin 

jegyzı 
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1. melléklet a 6/2011. (….)  önkormányzati rendelethez 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı anyakönyvi események 
és az anyakönyvvezetı részére fizetendı díjak 

 
1. Anyakönyvi események díjai: 
 
 

Szolgáltatás megnevezése 
Szolgáltatások díja 

(bruttó) (Ft) 
1.1. Tárgyaló  díjmentes 
1.2. Díszterem bérleti díja 12.500 
1.3. Zenei szolgáltatás díja 5.000 
1.4. Virágdekoráció 10.000 
1.5. Gyertya 2.500 
1.6. Pezsgı felszolgálás 1.500 
1.7. Díszborító 1.000 
1.8 Anyakönyvi esemény hivatali munkaidın kívül 12.000 
1.9. Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül, munkaidın túl  40.000 
 
       
2. Az anyakönyvvezetı részére fizetendı díjak: 
 
     2.1. Hivatali helyiségen kívül, munkaidın túl megtartott anyakönyvi események létesítése esetén: 

bruttó: 18.000 Ft/alkalom      
      
      2.2.Hivatali munkaidın kívül történı anyakönyvi esemény létesítése esetén:                                                                                                           
 bruttó  12.000 Ft/alkalom                                                                                                            
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3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …../2011. (…) önkormányzati 
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Minden évben, - miután elfogadjuk a költségvetést-, az elfogadott 
támogatási keretösszegre a társadalmi szervezeteknek, a civil- és sportszervezeteknek pályázatot írunk 
ki. Az elıterjesztés tartalmazza azokat az információkat, amiket a bizottságok megtárgyaltak. A 
kiosztott anyagokban találhatók a bizottsági javaslatok. Az a szerencsés helyzet állt elı, hogy ezt a 
támogatási formát el tudja fogadni mindenki. Azt javaslom, hogy a bizottságok véleményét fogadjuk 
el. Alapvetıen szinte mindenki annyit kapott, mint az elızı évben.  Nagyon szőkös körülmények 
között kellett gazdálkodni. 
Ismertetném az egyes szervezetek támogatási keretösszegét. 
Lajosmizsei Rendırırs:                 600.000.- Ft 
CKÖ       200.000.- Ft 
Önkéntes Tőzoltóság              3.850.000.- Ft 
II. Egyéb szervezetek támogatása: 
Református egyház:     150.000.- Ft 
Lajosmizséért Közalapítvány    200.000.- Ft 
Egyéb szervezetek támogatása összesen:  350.000.- Ft 
 
III. Társadalmi szervezetek támogatása: 
Lajosmizsei Polgárır Egyesület    300.000.- Ft 
Gyermekmosoly Alapítvány      47.000.- Ft 
Tündérkert Alapítvány        47.000.- Ft 
Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány       47.000.- Ft 
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei 
Egyesület Lajosmizsei Csoport        47.000.- Ft 
İszikék Nyugdíjas Klub Egyesület     47.000.- Ft 
Életfa Hagyományırzı Egyesület     25.000.- Ft 
Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület       25.000.- Ft 
Pedagógusok Nyugdíjas Olvasókör     20.000.- Ft   
Bene Vízvilág Alapítvány      25.000.- Ft 
„Mizsei Vadrózsák”- néptánc csoport       25.000.- Ft 
Társadalmi szervezetek támogatása összesen:           655.000.- Ft 
 
IV. Sportszervezetek támogatása: 
Lajosmizsei Sakk Kör     150.000.- Ft 
Fekete István Általános Iskola Sport Egyesület  100.000.- Ft 
Asztalitenisz Club     200.000.- Ft 
Topkids Kse        50.000.- Ft 
N-18. Postagalamb Sport Egyesület     50.000.- Ft 
Lajosmizse Városi Labdarúgó Club  
(felnıtt labdarúgás)     400.000.- Ft 
Lajosmizse Városi Labdarúgó Club  
(utánpótlás nevelés)              1.000.000.- Ft 
Mizse Kézilabda Club (férfi szakosztály)           2.750.000.- Ft 
Lajosmizse Nıi Kézilabda Club     300.000.- Ft 
 
Lajosmizsei UKC     200.000.- Ft 
Kollár Petra        50.000.- Ft 
Fınix Dance 2005 Tánc és Sport Egyesület    50.000.- Ft 
Sport szervezetek támogatása összesen:                    5.300.000.- Ft 
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Egyéb támogatás: 
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat:   400.000.- Ft 
Folyékony hulladék ártalmatlanítás                         590.000.- Ft 
 
Orvosok támogatása: 
Három fogorvos, hat házi orvos és két házi gyermekorvos van. Mőködési támogatást ad az 
önkormányzat részükre 3.960.000. Ft összegben. 
 
15.105.000.- Ft az összes támogatási összeg. 
 
A bizottság döntése alapján az idısek napi rendezvény 47.000.- Ft támogatást kap. Az iskolai udvar 
felújítására pedig 200.000. Ft támogatást ad az önkormányzat, ennek 152.000.- Ft-os része az általános 
tartalékból kerülne átcsoportosításra. 
 
A bizottságok javaslatát én is tudom támogatni, ha ezt el tudjuk fogadni. Kérdezem a bizottsági 
elnököket, hogy kívánnak-e szólni? 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke képviselı: A Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesülete bútort kért 
és a régi Polgármesteri Hivatalban irodát. Mi az álláspont ezzel kapcsolatban? 
 
Basky András polgármester: Bútort nem tudunk adni, de ha a pince club megfelel részükre, akkor 
együttmőködési megállapodást tudunk kötni velük. 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke képviselı: Köszönöm. 
 
Basky András polgármester: A temetıben probléma az, hogy az urnafalban már nagyon kevés hely 
van. Feltétlenül kell, hogy valamilyen megoldást találjunk és a költségvetésben erre elkülönített forrás 
nincs, ami ezt fedezni tudja, ezért javaslom, hogy az általános tartalékból 2,5 M/Ft-ot különítsünk el 
azért, hogy ezt tudjuk fedezni. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek az elıterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, kiegészítése? 
Amennyiben nincs, s aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. 
évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítását az általam elmondott 
összegekkel kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
7/2011. (….) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 

2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 08.) önkormányzati rendelete 2. melléklete alapján a Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi és Sport Bizottság, az Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. 
(II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés b) pontjának ba) és bc) alpontjai helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
 
[Tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét        1.884.292 eFt-ban] 
 

„ba) mőködési költségvetést 1 544 035 e Ft-ban” 

„bc) pénzforgalom nélküli kiadások 43 128 e Ft-ban 

melybıl: általános tartalék 4 848 e Ft-ban 

           és céltartalék 38 280 e Ft-ban” 

2. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

 

3. § 
 

A rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti. 
 

/ Basky András /     / Kutasiné Nagy Katalin / 
   polgármester         jegyzı  

 

A kihirdetés napja: 2011. ……….. 
/ Kutasiné Nagy Katalin / 

   jegyzı  



1. melléklet a  7/2011. (……...) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

               
Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása 

 
       .      Ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Szakfeladat Személyi 

juttatás 
Munka-adókat 
terhelő járulék 

Dologi és egyéb 
folyó kiadás 

Szociál-
politikai 
juttatás 

Támogatásértékű 
működési kiadás 

Működési célú 
pénzeszközátadás 
államháztartáson 

kívülre  

Általános 
tartalék 

Céltartalék Beruházás Felújítás 

Felhalmozási célú 
pénzeszközátadás 
államháztartáson 

kívülre 

Összesen 
Engedélyezett
létszámkeret 

(fő) 

1. Víztermelés, kezelés, ellátás 360000     1 870                 1 870 
  

2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370000           200           200 
  

3. Települési hulladékbegyűjtés, szállítás 381103     1 645                 1 645 
  

4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382101                 186 375     186 375 
  

5. Folyadék szállítási szolgáltatás .közmű építése 
(csatorna) 422100                 32 547     32 547 

  

6. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 
(belterület.) 522110     12 000                 12 000 

  

7. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 
(külterület.) 522110     5 000                 5 000 

  

8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001     650               980 1 630 
  

9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
(Piac) 682002 4 708 1 271 5 485                 11 464 

8 

10. Zöldterület-kezelés (Park) 813000 7 611 1 938 5 155                 14 704 
6 

11. Települési kisebbségi önk. igazgatási 
tevékenység (CKÖ) 841127     267                 267 

  

12. Közvilágítás 841402     32 684                 32 684 
  

13. Város-, községgazdálkodás máshová nem 
sorolt szolgáltatások 841403     1 000                 1 000 

  

14. Bölcsıdei ellátás 889101                 52 130     52 130 
  

15. Civil szervezetek mőködési támogatása 890301         800 15 000           15 800 
  

16. Sportlétesítmények működtetése és 
fejlesztése 931102 4 812 1 241 2 727                 8 780 

3 

17. Köztemető fenntartás és üzemeltetés 963102                       0 
  

18. Önkormányzat igazgatási tevékenysége    178 428 44 693 84 931       4 848 38 280 25 097     376 277 
51 

19. Szociálpolitikai ellátás      5 640   165 640               171 280 
  

20. Összesen   195 559 54 783 153 414 165 640 800 15 200 4 848 38 280 296 149 0 980 925 653 
68 

„ 
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2. melléklet a  7/2011. (……..) önkormányzati rendelethez 
„1.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 
             

A Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történı megbontása 
           Ezer Ft-ban 

 

Megnevezés 
Szakfeladat Személyi 

juttatás 

Munka-
adókat 
terhelő 
járulék 

Dologi és 
egyéb 
folyó 

kiadás 

Szociál-
politikai 
juttatás 

Működési 
célú és 

támoga-
tásértékű 
működési

kiadás 

Tartalék Beruházás  

Felhalmozási 
célú 

pénzeszköz 
átadás 

Összesen 
Engedélyezett 
létszám keret 

(fő) 

 
1. Igazgatási tevékenység 841126 96 694 24 302 55 382           176 378 33 

 
2. Adó, illeték kiszabása, 
beszedése 

841133 21 527 5 364 7059           33 950 6 

 
3. Területi igazgatás 841124 37 901 9 557 12185           59 643 11 

 
4. Jogalkotás 841112 22 306 5 470 10305     43 128 25 097   106 306 1 

 5. Összesen  178 428 44 693 84 931 0 0 43 128 25 097 0 376 277 51 
„ 
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 3. melléklet a  7/2011. (……..) önkormányzati rendelethez 
  
 „4. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez   
    
    

Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai 
 

  Ezer Ft-ban 

Megnevezés Hivatal IGSZ  
Összesen 

1. Költségvetési kiadások       
1.1. Működési kiadások 585 301 958 734 1 544 035 

1.1.1. Személyi juttatás  195 559 527 610 723 169 

1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 54 783 135 405 190 188 

1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások  153 414 295 719 449 133 

1.1.4. Egyéb mőködési kiadások: 181 545   181 545 

  1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások  800   800 
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre  15 105   15 105 

  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 
támogatás  165 640   165 640 

  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, 
pénzmaradvány átadás  

    0 

1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai      0 

1.2. Felhalmozási kiadások 297 129 0 297 129 

1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  296 149   296 149 

1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val      0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 980   980 

  1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások      0 
  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre  980   980 

  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat 
maradvány, pénzmaradvány átadás      0 

1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése      0 

1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 43 128 0 43 128 

  1.4.1.ebbıl: általános tartalék 4 848   4 848 

  1.4.2.           céltartalék 38 280   38 280 

1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 925 558 958 734 1 884 292 

1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 
folyósított támogatás  771 618   771 618 
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Céltartalék részletezése 

  Ezer Ft-ban 
Megnevezés  Önkormányzat  

1. Környezetvédelmi Alap 200 
2. Kezességvállalás 15 000 
3. Óvoda Bölcsıde tagintézményének mőködési kiadásai 17 310 
4. Gyermekétkeztetés támogatása 150 

5. Iskolapszichológiai pályázat (Többcélú Kistérségi Társulás) 1 300 

6. Közfoglalkoztatás támogatása 1 820 

7. Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása 2 500 

8. Céltartalék összesen 38 280 
„ 
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  4. melléklet a 7/2011. (……...) önkormányzati rendelethez 
   
„ 4.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 
    

Egyéb mőködési kiadás részletezése 
    

Támogatásértékő mőködési kiadás 
   Ezer Ft-ban 

Megnevezés Összeg Támogatott cél 

1. Lajosmizsei Rendőrőrs 
600 Üzemanyag költségek fedezése 

2. CKÖ 200 CKÖ által rendezett programok támogatása 

3. Támogatásértékű működési 
kiadás 

800  

   

Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés Összeg  

Önkéntes Tűzoltóság 3 850  
  
  Ezer Ft-ban 

Megnevezés Összeg Támogatott cél 

1 Társadalmi szervezetek 

1.1. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület 
300  

Üzemanyag költségek fedezése, rendszámfelismerő 
berendezés üzemeltetése 

1.2. Gyermekmosoly Alapítvány 47  Kollégista gyermekek színházba eljuttatása 

1.3. Tündérkert Alapítvány 47  Fejlesztő játékok vásárlása 

1.4. Lajosmizsei Kultúrapártoló 
Alapítvány 

47  
Családi majális programjainak finanszírozása, Könyves 
programok támogatása 

1.5. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun 
Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport 

47  
Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális 
rendezvények látogatása, évzáró, nőnapi, adventi, télapó 
rendezvények 

1.6. Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület 47  25 éves jubileumi ünnepség támogatása 

1.7. Életfa Hagyományőrző Egyesület 
25  

Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának 
megszüntetése 

1.8. Lajosmizsei Jászok Ifjúsági 
Egyesület 

25  
A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek, a 
helység bútorozásának megoldása a támogatásból. 

1.9. Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör 20  Érseki kastély, Szarvasi arborétum megtekintése 

1.10. Bene Vízvilág Alapítvány 
25  

 V. Hagyományőrző Családi Majális kiadásainak 
támogatása 

1.11. "Mizsei Vadrózsák" - 
néptánccsoport 

25   Színpadi fellépő ruha és cipő vásárlása 

1.12.Társadalmi szervezetek 
támogatása összesen 

655   
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2. Sportszervezetek 

2.1. Lajosmizsei Sakk Kör 150  Működési támogatás 

2.2. Fekete István Általános Iskolai 
Sport Egyesület 

100  Működési támogatás 

2.3. Asztalitenisz Club 200  Működési támogatás 

2.4. Topkids Kse 50  Működési támogatás 

2.5. N-18 Postagalamb Sport 
Egyesület 

50  Versenyeken való részvétel támogatása  

2.6. Lajosmizse Városi Labdarugó Club  400  

(felnőtt labdarúgás)   

Működési támogatás 

2.7. Lajosmizse Városi Labdarugó Club  1 000  

(utánpótlás nevelés)   

Működési támogatás 

2.8. Mizse Kézilabda Club (férfi 
szakosztály) 

2 750  Működési támogatás 

2.9. Lajosmizse Női Kézilabda Klub 300 Működési támogatás 

2.10. Lajosmizsei UKC  200 Működési támogatás 

2.11. Kollár Petra  50 Versenyeken való részvétel támogatása 

2.12. Főnix Dance 2005 Tánc és Sport 
Egyesület 

50 Versenyeken való részvétel támogatása 

2.13. Sportszervezetek támogatása 
összesen 

5 300   

3. Egyéb szervezetek 

3.1. Református egyház  150 Kántortanítói lakás felújítása. Parókiában közösségi tér 
kialakítása. 

3.2. Lajosmizséért Közalapítvány  200 Lajosmizsei hagyományok megőrzése, kulturális és 
sporttevékenységek támogatása, közrend és közbiztonság 
védelme. 

3.3. Egyéb szervezetek támogatása 
összesen 

350   

4. Egyéb támogatások 

4.1. Bursa Hungarica 400   Hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának 
támogatása 

4.2. Folyékony hulladék 
ártalmatlanítás 

590   Csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakosság 
folyékony hulladék elszállításának támogatása 

4.3. Orvosok támogatása 
(3 fogorvos, 2 gyerekorvos, 6 körzeti 
orvos) (30eFt/hó/praxis) 

3 960   Működési támogatás 

4.4. Egyéb támogatások összesen 4 950   

5. Működési kiadás összesen 15 105   

„ 
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5. melléklet a 7/2011. (…...) önkormányzati rendelethez 

 „4.3. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 
   
   

Felhalmozási kiadások részletezése 
  

  
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti 
elıirányzat 

1. KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város 
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének 
bıvítése 

32 547 

2. DAOP-4.1.3/C-2f-20009-0019 Elsı Esély Program Bölcsıdei 
ellátás biztosítása Lajosmizse Városban 

52 130 

3. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az 
IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén 
és Felsılajoson" 

25 097 

4. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó 
rekultiváció 63 000 

5. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó 
rekultiváció (saját forrás) 

5 204 

6. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó 
rekultiváció 100 000 

7. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó 
rekultiváció (saját forrás) 

18 171 

8. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  296 149 
 
 

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 
  

  
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti 
elıirányzat 

1. Csatornahálózat érdekeltségi hozzájárulás 980 

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson 
kívülre  980 

 

 „
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6. melléklet a  7/2011. (…….) önkormányzati rendelethez 

„5. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 
          

Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2011. évi kiadásai 
          

         
Ezer Ft-

ban 

1. Költségvetési kiadások IGSZ EGYSZI FIÁI 
FIÁI 

Kollégiuma 
Művelődési 

Ház 
Óvoda 

FIÁI Felsőlajosi 
tagintézménye 

Óvoda 
Felsőlajosi 

tagintézménye 
Összesen 

1.1. Működési kiadások 22 294 147 911 323 955 143 120 69 549 183 322 39 569 28 767 958 487 

1.1.1. Személyi juttatás  15 910 71 472 219 552 50 818 33 993 101 877 20 605 13 383 527 610 

1.2.2. Munkaadókat terhelı járulékok  4 179 18 001 57 145 13 052 8 882 25 511 5 197 3 438 135 405 

1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások  2 205 58 485 47 458 79 250 26 674 55 934 13 767 11 946 295 719 

1.1.4. Egyéb mőködési kiadások:                 0 

  1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások                  0 

  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                  0 

  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás                  0 
  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány 
átadás                 

0 

1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                  0 

1.2. Felhalmozási kiadások                 0 

1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val                  0 

1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val                  0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások                 0 

  1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások                  0 

  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                  0 
  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány 
átadás                  

0 

1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                  0 

1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások                 0 

  1.4.1.ebbıl: általános tartalék                 0 

  1.4.2.           céltartalék                 0 

1.5.Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 22 294 147 958 324 155 143 120 69 549 183 322 39 569 28 767 958 734 

„ 
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7. melléklet a  7/2011. (…….) önkormányzati rendelethez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„6. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

        

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege  

       Ezer Ft-ban 

  Hivatal (+CKÖ) IGSZ Mindösszesen   Hivatal (+CKÖ) IGSZ Mindösszesen 

1. Költségvetési bevételek       2. Költségvetési kiadások       

1.1 Működési költségvetés 1 357 231 173 224 1 530 455 2.1. Működési költségvetés 585 301 958 734 1 544 035 

1.1.1. Működési bevételek  27 060 82892 109 952 2.1.1. Személyi juttatások 195 559 527 610 723 169 

1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési 
bevételei  

629 837   629 837 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok  54 783 135 405 190 188 

1.1.3.  Működési támogatások  584 038   584 038 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások 

153 414 295 472 448 886 

1.1.4. Egyéb működési bevételek 116 296 90332 206 628 2.1.4. Egyéb működési kiadások  181 545   181 545 

        2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0   0 

1.2. Felhalmozási költségvetés 259 313 0 259 313 2.2. Felhalmozási költségvetés 297 129 0 297 129 

1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 800   19 800 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 296 149   296 149 

1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások      0 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0   0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 239 513   239 513 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 980   980 

1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele 

0 0 0 2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 
törlesztése 

0 0 0 

1.3.1. Működési célra 0   0 2.3.1. Működési célra 0   0 

1.3.2. Felhalmozási célra 0   0 2.3.2. Felhalmozási célra 0   0 

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek     0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  43 128   43 128 

1.5. Költségvetési bevételek összesen: 
I.+II.+III.+IV. 

1 616 544 173 224 1 789 768 2.5. Költségvetési kiadások összesen: 
I.+II.+III.+IV. 

925 558 958 734 1 884 292 

1.6. Előző évek pénzmaradványának 
igénybevétele  

80 632 13 892 94 524       0 

1.6.1. Működési célra 42 816 13 892 56 708       0 

1.6.2. Felhalmozási célra 37 816   37 816       0 

1.7. Finanszírozási bevételek összesen 0   0 2.6. Finanszírozási kiadások összesen     0 

1.8.Tárgyévi bevételek, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt: 

1 697 176 187 116 1 884 292 
2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt:  

925 558 
 

958 734 
 

1 884 292 
 

       „ 
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8. melléklet a  7/2011. (……..) önkormányzati rendelethez 

„6.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 
 

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege  
       Ezer Ft-ban 

  
Hivatal 

(CKÖ nélkül) 
CKÖ Hivatal + CKÖ   

Hivatal 
(CKÖ nélkül) 

CKÖ Hivatal + CKÖ 

1. Költségvetési bevételek       2. Költségvetési kiadások      

1.1. Működési költségvetés 1 357 021 210 1 357 231 2.1.  Működési költségvetés 585 034 267 585 301 

1.1.1. Működési bevételek  27 060   27 060 2.1.1. Személyi juttatások 195 559   195 559 

1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei  629 837   629 837 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok  54 783   54 783 

1.1.3.  Működési támogatások  584 038   584 038 
2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások 

153 147 267 153 414 

1.1.4. Egyéb működési bevételek 116 086 210 116 296 2.1.4. Egyéb működési kiadások  181 545   181 545 

        2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0   0 

1.2. Felhalmozási költségvetés 259 313 0 259 313 2.2. Felhalmozási költségvetés 297 129 0 297 129 

1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 800   19 800 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 296 149   296 149 

1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások      0 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0   0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 239 513   239 513 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 980   980 

1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele 

0 0 0 
2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 
törlesztése 

0 0 0 

1.3.1. Működési célra 0   0 2.3.1. Működési célra 0   0 

1.3.2. Felhalmozási célra 0   0 2.3.2. Felhalmozási célra 0   0 

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek     0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  43 128   43 128 

1.5. Költségvetési bevételek összesen: 
1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 

1 616 334 210 1 616 544 
2.5. Költségvetési kiadások összesen: 
2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 

925 291 267 925 558 

1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele  80 575 57 80 632       0 

1.6.1. Működési célra 42 759 57 42 816 2.6. Intézményfinanszírozás 771 618   771 618 

1.6.2. Felhalmozási célra 37 816   37 816       0 

1.7. Finanszírozási bevételek összesen 0   0 2.7. Finanszírozási kiadások összesen     0 

1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső  
finanszírozási műveletekkel együtt: 

1 696 909 267 1 697 176 
2.8. Tárgyévi kiadások, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt:  

1 696 909 267 1 697 176 



 
                                                                                                                              9. melléklet a  7/2011. (……...) önkormányzati rendelethez 

 
„6.2. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

 
Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege  

        

       Ezer Ft-ban 

  
Önkormányz

at 
CKÖ Mindösszesen   

Önkormányz
at 

CKÖ Mindösszesen 

1. Költségvetési bevételek       2. Költségvetési kiadások       

1.1. Működési költségvetés 1 530 245 210 1 530 455 2.1. Működési költségvetés 1 543 768 267 1 544 035 

1.1.1. Működési bevételek  109 952   109 952 2.1.1. Személyi juttatások 723 169   723 169 

1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési 
bevételei  

629 837   629 837 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok  190 188   190 188 

1.1.3.  Működési támogatások  584 038   584 038 
2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások 

448 866 267 449 133 

1.1.4. Egyéb működési bevételek 206 418 210 206 628 2.1.4. Egyéb működési kiadások  181 545   181 545 

        2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0   0 

1.2. Felhalmozási költségvetés 259 313 0 259 313 2.2. Felhalmozási költségvetés 297 129 0 297 129 

1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 800   19 800 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 296 149   296 149 

1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások      0 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0   0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 239 513   239 513 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 980   980 

1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele 

0 0 0 
2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 
törlesztése 

0 0 0 

1.3.1. Működési célra 0   0 2.3.1. Működési célra 0   0 

1.3.2. Felhalmozási célra 0   0 2.3.2. Felhalmozási célra 0   0 

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek     0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  43 128   43 128 

1.5 Költségvetési bevételek összesen: 
1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 

1 789 558 210 1 789 768 
2.5. Költségvetési kiadások összesen: 
2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 

1 884 025 267 1 884 292 

1.6. Előző évek pénzmaradványának 
igénybevétele  

94 467 57 94 524       0 

1.6.1. Működési célra 56 651 57 56 708       0 

1.6.2. Felhalmozási célra 37 816   37 816       0 

1.7. Finanszírozási bevételek összesen 0   0 2.6 Finanszírozási kiadások összesen     0 

1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt: 

1 884 025 267 1 884 292 
2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt:  

1 884 025 267 1 884 292 

 
 



4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (….) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi 
követelményeirıl szóló 3/2006. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ahhoz, hogy a költségvetésünket el tudjuk fogadni, egyes 
nyomtatványainkat meg kell változtatni és azt el kell fogadni a rendeletben. Ha ezt elfogadjuk, akkor 
ennek megfelelıen fogjuk a költségvetéssel kapcsolatos rendeletünket látni ezzel a táblázattal. A 
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Kérdezem, hogy 
ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény van-e?  
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 
költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
8/2011. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása 

mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 118. § (1) bekezdés 2. pontjában és 118. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 08.) 
önkormányzati rendelete 2. melléklete alapján a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat költségvetése és 
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) önkormányzati 
rendelete 1. § helyébe a következı rendelkezés lép: 

„1. § 
 
(1) A költségvetés elıterjesztésekor, illetıleg zárszámadáskor a hitelállományról az 1. melléklet, a 

kölcsön visszatérülésrıl az 1.1. melléklet szerint kap tájékoztatást a Képviselı-testület. 
(2) A költségvetés elıterjesztésekor, illetıleg zárszámadáskor az önkormányzat összesített 

bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a 2. melléklet szerint kap tájékoztatást a Képviselı-
testület.  

(3) A zárszámadáskor az önkormányzat vagyonáról a 3.1. a és 3.2. melléklet szerint kap tájékoztatást 
a Képviselı-testület.  

(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél a tulajdon védelme megfelelıen biztosított és ellenırzött. 
Az eszközökrıl és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletezı 
nyilvántartást vezetnek mennyiségben és értékben, ezért a könyvviteli mérlegben kimutatott 
eszközöket kétévente kell leltározni. 

(5) A költségvetés elıterjesztésekor, illetıleg zárszámadáskor a több éves kihatással járó feladatokról 
– szöveges indokolással együtt - a 4. melléklet szerint kap tájékoztatást a Képviselı-testület.  

(6) A költségvetés elıterjesztésekor, illetıleg zárszámadáskor a közvetett támogatásokról – szöveges 
indokolással együtt - az 5. melléklet szerint kap tájékoztatást a Képviselı-testület.” 

2. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat költségvetése és 
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat költségvetése és 
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) önkormányzati 
rendelet 1/a. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép. 

(3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat költségvetése és 
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép. 

(4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat költségvetése és 
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) önkormányzati 
rendelet 3/a. melléklete helyébe az 3.1. melléklet lép. 

(5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat költségvetése és 
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) önkormányzati 
rendelet 3/b. melléklete helyébe az 3.2. melléklet lép. 

(6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat költségvetése és 
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) önkormányzati 
rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép. 
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(7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat költségvetése és 
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) önkormányzati 
rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

 
3. § 

 
(1) A rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 

hatályát veszti. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 21/2006. (VIII.10.) rendelete az Önkormányzat költségvetése és 
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) rendelet 
módosításáról, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (II.15.) 
rendelete az Önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi 
követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) rendelet módosításáról, valamint Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 23/2007. (IX.13.) rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása 
mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16) rendeletének módosításáról. 

 
/ Basky András /     / Kutasiné Nagy Katalin / 
   polgármester         jegyzı  

 
A kihirdetés napja: 2011. ……….. 
 

/ Kutasiné Nagy Katalin / 
   jegyzı  
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1. melléklet a 8/2011. (….) önkormányzati rendelethez 
    
„1. melléklet a 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelethez 
        
        

Az önkormányzat hitelállománya 
        
        
        
1. A hitelállomány lejárat szerint 
        
       Ezer Ft-ban 

Megnevezés Tárgyévbe
n 

Következı 
évben 

Következ
ı évben 

Következ
ı évben 

Tárgyévet követı éven 
túli hosszú lejáratú 

kötelezettségek 
összesen 

Tıketörlesztés           
 - rövid lejáratú hitelbıl           
 - hosszú lejáratú hitelbıl           
            
Hitel kamat törlesztése           
 - rövid lejáratú hitel után           
 - hosszú lejáratú hitel után           
Mindösszesen           
        
        
        
2. A hitelállomány hitelezık szerint (csak zárszámadáskor) 
        
     Ezer Ft-ban   

  
Pénzintézet megnevezése Mőködési 

célú hitel 
Fejlesztési 
célú hitel Összesen 

  
          
          
          

Összesen         
        
        
        
3. A hitelállomány eszközök szerinti bontásban 
        
    Ezer Ft-ban    

   
Megnevezés Mőködési 

célú hitel 
Fejlesztési 
célú hitel    

Mőködési célú hitelbıl        
 - személyi jellegő 
kiadásokra        
 - dologi jellegő kiadásokra        
Összesen        
         
Feljesztési célú hitelbıl        
(beruházás megnevezése)        
         
         
         
Összesen     ”   
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   1.1. melléklet a 8/2011. (….) önkormányzati rendelethez 
„1/a. melléklet a 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelethez 
         

Az Önkormányzat kölcsön visszatérülései 
         
       Ezer Ft-ban  

Visszatérülés  
 
 

Megnevezés Tárgyévi 
kihelyezés Tárgyévben Következı 

évben 
Késıbbi 
években 

 
Önkormányzat          

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Mindösszesen         
„ 
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„2. melléklet a 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelethez 
2. melléklet a 8/2011. (….) önkormányzati rendelethez  

 
Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési m érlege  

        
       Ezer Ft-ban 

  Önkormányzat CKÖ Mindösszesen   Önkormányzat  CKÖ Mindösszesen 

1. Költségvetési bevételek    2. Költségvetési kiadások    
1.1. Mőködési költségvetés    2.1. Mőködési költségvetés    
1.1.1. Mőködési bevételek     2.1.1. Személyi juttatások    
1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési 
bevételei  

   2.1.2. Munkaadókat terhelı 
járulékok  

   

1.1.3. Mőködési támogatások     2.1.3. Dologi kiadások és egyéb 
folyó kiadások    

2.1.4. Egyéb mőködési kiadások     
1.1.4. Egyéb mőködési bevételek     

2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai    
1.2. Felhalmozási költségvetés    2.2. Felhalmozási költségvetés    
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő 
bevételek    2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val    

1.2.2. Felhalmozási jellegő támogatások     2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val    
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek    2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások    
1.3. Támogatási célú kölcsönök 
visszatérülése, igénybevétele    2.3. Támogatási célú kölcsönök 

nyújtása, törlesztése    

1.3.1. Mőködési célra    2.3.1. Mőködési célra    
1.3.2. Felhalmozási célra    2.3.2. Felhalmozási célra    

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek    2.4. Pénzforgalom nélküli 
kiadások     

1.5 Költségvetési bevételek összesen: 
1.1.+1.2.+1.3.+1.4.    2.4.1. Mőködési célra    

1.6. Elızı évek pénzmaradványának 
igénybevétele     2.4.2. Felhalmozási célra    

1.6.1. Mőködési célra    
1.6.2. Felhalmozási célra    

2.5. Költségvetési kiadások 
összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.      

1.7. Finanszírozási bevételek összesen    2.6 Finanszírozási kiadások 
összesen    

1.7.1. Mőködési célra    2.6.1. Mőködési célra    
1.7.2. Felhalmozási célra    2.6.2. Felhalmozási célra    

1.8. Tárgyévi bevételek, a bels ı és küls ı 
finanszírozási m őveletekkel együtt:    

2.7.Tárgyévi kiadások, a bels ı és 
küls ı finanszírozási m őveletekkel 
együtt:  
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„3/a. melléklet a 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelethez 
        3.1. melléklet a 8/2011. (…….) önkormányzati rendelethez 
 

Lajosmizse Város Önkormányzat vagyonkimutatás  ……….  év (csak zárszámadáskor) 
             
Könyvviteli mérleg        Ezer Ft-ban  

ESZKÖZÖK FORRÁSOK  

MEGNEVEZÉS 
ELİZİ 

ÉV TÁRGYÉV MEGNEVEZÉS ELİZİ ÉV TÁRGYÉV  
1.Immateriális javak     1.1.Tartós tıke      
2.1.Ingatlanok     1.2.Tıkeváltozások      
2.2.Gépek, berendezések     1.3.Értékelési tartalékok      
2.3.Jármővek     1.Saját tıke összesen      
2.4.Beruházások     2.1.Költségvetési tartalékok      
2.5.Beruházásra adott elılegek     2.2.Költségvetési pénzmaradvány      
2. Tárgyi eszközök összesen     2.Költségvetési tartalékok összesen      
3.1.Tartós részesedés     3.1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök      
3.2.Tartósan adott kölcsön      3.2.Beruházási és fejlesztési célú hitelek      
3. Befektetett pénzügyi eszközök     3.Hosszú lejár atú kötelezettségek összesen      
4. Üzemeltetésre átadott eszközök     4.1.Rövid lejáratú hitelek      
5. Készletek összesen     4.2.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból      
6.1.Követelések áruszállításból, szolgáltatásból     4.3.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek       
6.2.Adósok     4.Rövid lejáratú kötelezettségek összesen      
6.3.Rövid lejáratú kölcsönök     5.1.Költségvetési passzív függı elszámolás      
6.4.Egyéb követelések     5.2.Költségvetési passzív átfutó elszámolás      
6.Követelések összesen     5.3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolás      
7.1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek     5.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen      
7.2.Költségvetési pénzforgalmi számlák     6. Kötelezettségek összesen      
7.3.Elszámolási számlák           
7.4.Idegen pénzeszközök számlái            
7.Értékpapírok összesen            
8.Pénzeszközök összesen            
9.1.Költségvetési aktív függı elszámolás            
9.2.Költségvetési aktív átfutó elszámolás            
9.3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolás            
9. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 
összesen            
10. Forgóeszközök összesen            
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN     FORRÁSOK ÖSSZESEN      



 

 31 

 

         
 
 

       3.2. melléklet a 8/2011. (…….) önkormányzati rendelethez 

                  „3/b. melléklet a 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelethez     
 …. évi összesített vagyonkimutatás  
           
         Ezer Ft-ban 
  

 
Megnevezés Immateriális 

javak Ingatlanok 
Gépek, 

berendezések, 
felszerelések 

Jármő Üzemeltetésre 
átadott eszközök 

Összes
en 

 
 1. Nyitó állomány              
 2. Tárgyévi csökkenés              
                
 3. Bruttó összesen              
                
 4. Értékcsökkenés              
 5. Elızı évi záró              
 6. Növekedés              
 7. Csökkenés              
 8. Értékcsökkenés összesen              
                
 9. Eszközök nettó értéke              
 10. Forgóeszközök              
 11. Befektetett pénzügyi eszközök              
 12. Beruházások              
 13. Vagyon összesen             ” 
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       4. melléklet a 8/2011. (….) önkormányzati rendelethez 
„4. melléklet a 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelethez       
             

Lajosmizse Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatok saját forrás szükséglete (szöveges indokolással ) 
           Ezer Ft-ban  

Szerzıdés 
száma Megnevezés Tárgyév Következı 

év 
Következı 

év 
Következı 

év 
Következı 

év 
Következı 

év 
Hátralévı 

évek 
Kötelezettségvállalás 

teljes összege 

  
1. Adósságszolgálat 
összesen                 

  
Ebbıl: - tıketörlesztés 
mőködési célú hitelbıl                 

  fejlesztési célú hitelbıl                 
          

  
           - kamat törlesztés 
mőködési célú hitelbıl                 

  fejlesztési célú hitelbıl                 
          

  

2. Mőködési jellegő vonzat 
összesen (feladatonként 
felsorolva)                 

  
Intézményi beruházás 
mőködési többletigénye                 

  
Egyéb mőködési jellegő 
vonzat                 

                    

  

3. Felhalmozási jellegő 
vonzat összesen 
(beruházásonként 
felsorolva)                 

                    

  

Kezesség és 
garanciavállalás 
összefüggı forrás 
szükséglet                 

  Mindösszesen                 
”



5. melléklet a 8/2011. (….) önkormányzati rendelethez 
 

„5. melléklet a 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelethez 
 

Kimutatás a közvetett támogatásokról 
 

   Ezer Ft-ban 
Jogcím Összeg 

1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének 
méltányosságból történı elengedésének összege 

 

2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott 
kölcsönök elengedésének összege 

 

3. Helyi adónál, gépjármő adónál biztosított kedvezmény, 
mentesség összege adónemenként 
   Helyi iparőzési adómentesség 

 
 
 

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó 
bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege 

 

5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének 
összege 
   Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény 

 
 
 

” 
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5./ Napirendi pont 
Urnás temetkezési helyek bıvítése 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Urnás temetkezési helyek bıvítése az elıterjesztés tárgya. A forrást a 
költségvetésben elfogadtuk. Tegnap a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
megtárgyalta az anyagot. Négy helyi vállalkozótól kaptunk árajánlatot. A temetı felújításával 
kapcsolatban elkészítettünk egy temetı fejlesztési koncepciót. Ennek elsı ütemeként elkészült a 
ravatalozó. Felvetıdött az is, hogy ahol az urnasírhelyek kialakíthatók lennének, elhelyezhetı lenne 
egy kerítés. Miután az üzemeltetı jelezte, hogy kevés az urna, ami rendelkezésre áll, így valamit lépni 
kell. A teljes kerítés hét szakaszból állna, ennek bekerülési költsége 12-13 MFt lenne, ami jelenleg 
nem áll rendelkezésre. A hét szakaszból az elsı szakaszt szeretnénk megvalósítani. 
Ez az egyik javaslatom, azt szeretném, ha ezt elfogadnánk.  
A másik javaslatom az, hogy az urnás temetésnek olyan változata is van, hogy kialakítanak olyan 
parcellát, ahol urnás földbe temetésrıl van szó. Az izraelita temetı elıtti részen van egy olyan szakasz, 
ami erre kiválóan alkalmas lenne és ettıl Kecskemét felé esı területen is van egy olyan szakasz, ami 
megfelelı lenne. Kértük a vállalkozókat, hogy tegyenek javaslatot arra, hogy ezt hogyan lehetne 
megoldani. A jelenlegi urnafal mellett elkezdıdhetne egy 2,5 m-es szakasz, ahol több urna sírkert is 
kialakításra kerülne. Az elıterjesztésben felsoroltuk, hogy ki milyen ajánlatot adott. Felsoroltuk azt, 
hogy az urnasírhelyeket ki hogyan tudná elképzelni. Annyi kiegészítést szeretnék kérni, hogy az 
elıterjesztés 3. oldalán – miután rákérdeztünk arra Székely Tihamér vállalkozótól, - hogy a burkolat 
mi lenne, azt mondta, hogy térkı és nem fehér murva. Jelen pillanatban a költségvetésünket, ha 
megnézzük, 2,5 M/Ft az az összeg, amit elfogadtunk erre a célra, s ez nem fedezi még azt sem, hogy 
az elsı szakasz elkészüljön a kerítésbıl és még az urnasírkertes megoldás is, ezért azt a javaslatot 
tettem, hogy elkezdenénk árusítani mind a temetı kert kapu mellett az urnasírhelyeket, mind az 
izraelita temetı elıtti földbe temetéses urnás sírhelyeket. Ha ezt jó lehetıségnek tartaná a Képviselı-
testület, akkor a következı testületi ülésre idehoznánk. Ha elıvásárlásban elkelnének a sírhelyek, 
akkor azt be tudjuk forgatni mind a kerítés folytatásába, mind az urnasírkertek kialakításába. 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta az anyagot és a bizottság elnök 
Asszonyát kérem, hogy tájékoztasson a bizottság javaslatáról. 
 

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök (képviselı): Négy lajosmizsei vállalkozó tett árajánlatot: 
1./ Székely Tihamér 
2./ Vass Építési Vállalkozás 
3./ G.O.-Bau Kft 
4./ GOMÉP Kft 

 

Amikor a bizottság összehasonlítást tesz, további három szempontot érvényesített. 
1./ Az elmúlt évben köztudomású, hogy a lajosmizsei temetıben megépült a ravatalozó a 

GOMÉP Kft vállalkozásában, ami megfelelı volt minden vonatkozásban. Alapvetı szempont volt az, 
hogy az árajánlattevık mennyire veszik figyelembe a már megvalósult dolgot. Megállapítható volt, 
hogy a Triskell Épülettervezı Kft. által elkészített engedélyezési tervnek Székely Tihamér, a G.O.-Bau 
Kft és a GOMÉP Kft látványtervei felelnek meg. 

2./ Ha megvalósul az urnafal, akkor mennyi urnahely keletkezik. A temetkezési szokásokban 
egy alapvetı változás figyelhetı meg, hogy egyre többen az urnákat választják a lakosok a 
hozzátartozóik kegyhelyéül. Alapvetı értékelési szempont az, hogy mennyi urnás temetési hely 
keletkezik. Ennek megfelelıen 464 db-al Székely Tihamér ajánlata volt a legjobb. 

3./ Költségek alakulása. Mennyi az egy urnafalra jutó fajlagos költség? 
- Székely Tihamér:    28.850.- Ft 
- Vass Építési Vállalkozás:  30.385.- Ft 
- G.O.-Bau Kft:    36.094.- Ft 
- GOMÉP Kft:    49.391.- Ft 
 

A legjobb árajánlatot Székely Tihamér adta, mert a meglévı Triskell Épülettervezı Kft 
terveire alapozna a megvalósítás, a legnagyobb számban alakítaná ki az urnában elhelyezhetı 
sírhelyeket, s költségben is a legkedvezıbb. 

Urna sírkerteknél ugyanezeket a szempontokat vettük figyelembe. A paraméterek meg voltak 
adva. 
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Ugyancsak négy árajánlat érkezett be: 
- Székely Tihamér:   77.312.- Ft 
- Vass Építési Vállalkozás:            108.534.- Ft 
- G.O.-Bau Kft:    93.750.- Ft 
- GOMÉP Kft:                        111.676.- Ft 

Megállapítható, hogy a legkedvezıbb árajánlatot itt is Székely Tihamér adta. 
Mind az urnafal, mind az urnasírkert kialakítására tett árajánlatok közül Székely Tihamér ajánlata volt 
a legkedvezıbb, így bizottságunk ezt az ajánlatot fogadta el azzal, hogy a 2,5 MFt rendelkezésre áll, s 
a kivitelezı akkor kezdheti el a vállalkozói munkát (urna sírhelyek kialakítását), ha megtörténik a 
lakosság részérıl az urnasírhelyek megváltása, s ebbıl befolyik a szükséges pénz. 
 
Basky András polgármester: Látványterv látható a kiosztós anyagban. Kinek van észrevétele, 
kérdése az anyaggal kapcsolatban? 
 
Apró Ferenc települési képviselı: Annak nagyon örülök, hogy mind a négy ajánlattevı lajosmizsei 
vállalkozó. Én nem zárnám ki a Vass Építési Vállalkozást sem, mert teljesen harmonizál az elkészült 
ravatalozó stilisztikájával.  
 
14.45 órakor megérkezett dr. Adonyi Lajos alpolgármester, így a képviselı-testületi ülés a 
továbbiakban 12 fıvel határozatképes. 
 
Apró Ferenc települési képviselı: Egyetértek azzal, hogy az árarány dönt, de bízom benne, hogy a 
2,5 M/Ft-ba - amit az elızı napirendi pont tárgyalásánál szavaztunk meg -, az elsı szakasza az 
urnakerítésnek belefér. 
Én egy kicsit sőrőnek találom Székely Tihamér által megvalósítandó urnafal tervet. Számomra nem 
igazán jó, de ha a helysőrőséget nézzük, akkor az ı ajánlata a legjobb. Köszönöm. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. Más egyéb hozzászólás van-e? 
 
Holminé Sebık Márta települési képviselı: Tegnap az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
ülésén elmondtam, hogy a temetıben egy építmény-együttes fog kialakulni. Adott a ravatalozó, és a 
kerítés. Az egységes megjelenítés érdekében a GOMÉP Kft-t helyezem elıtérbe. 
Köszönöm. 
 
Basky András polgármester: Az biztos, hogy mindenféleképpen jó döntést hozunk, mert a problémát 
meg fogjuk oldani. Van-e még hozzászólás a napirendhez? 
 
Orlov Bálint G.O.-Bau Kft : Köszönöm a szót. Azt kívánom hozzátenni, hogy árajánlatot úgy lehet 
adni, hogy ha egy azonos dologról beszélünk. Úgy nem lehet, hogy én az esztétikára koncentrálok, 
más pedig a sőrőségre. Ha én tudom, hogy úgy kell kialakítani, akkor úgy tervezek. Én azt vettem 
figyelembe, hogy hogyan néz ki. Így nem lehet pályáztatni és összehasonlítani a beérkezett 
pályázatokat. 
 
Basky András polgármester: Amikor ezt a formáját választottuk a pályáztatásnak, azért nem 
határoztuk meg, hogy mi legyen az irányadó, hogy vártuk a különbözı véleményeket.  
A terv szerint az urnasírkertek hasonló formában készülnének el, (1m x 1m-es formában), körülötte 
térkı van. Urnasírkerteknek ekkora terület nem kell. A cél az volt, hogy egy urnasírhelyben több urna 
legyen elhelyezhetı. Én azt szeretném javaslatként, hogy belsı tartalmában ne zárjuk le, hogy csak 
ilyet építsünk, hanem, hogy lehessen sírhelyeket választani egymástól bármilyen távolságban, s legyen 
1m x 1m-es-tıl kisebb területő is, s hogy ne csökkenjen az elhelyezhetı urnasírhelyek száma. Ha nem 
fogadjuk el, akkor a Képviselı-testület is dönthet a felosztásról.  
Elfogadható-e az a javaslat, hogy a Képviselı-testület a polgármestert bízza meg, illetve hatalmazza 
fel, hogy változtatni tudjunk az urnasírhelyek belsı tartalmában. Javaslom, hogy a 3./ pontot ezzel a 
kiegészítéssel fogadjuk el. 
Kérdezem a jelenlevı vállalkozóktól, hogy elfogadhatónak tartják-e azt, hogy csak az elsı szakasz 
készülne el, s ha a pénz megvan hozzá, akkor a másik fele is megvalósulhatna az urnafalnak és az 
urnasírhelynek. 
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Székely Tihamér építési vállalkozó: Igen. 
 
Orlov Bálin G.O.-Baut Kft képviselıje: Igen. 
 
Marton Ferenc GOMÉP Kft képviselıje: Igen. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
javaslata szerint Székely Tihamér ajánlata legyen elfogadva az urnafalra és az urnasírhelyre 
vonatkozóan. Kérdezem, hogy van-e más javaslat? 
 
Orbán Antal települési képviselı: Vass Levente látványtervét, illetve ajánlatát meg kellene fontolni, 
mert ez a kivitelezés nagyon szép lenne. 
 
Basky András polgármester: Mind a négy vállalkozó helyi vállalkozó. Az alapelvárás, hogy a 
jelenlegi kerítéssel harmonizálni kell. 
 
Orbán Antal települési képviselı: Vass Levente leadta az árajánlatát március 11-ig, a többi 
vállalkozó pedig egy hét haladékot kért. 
 
Basky András polgármester: Az urnasírkertekre mind a négy vállalkozó megadta az ajánlatát. Mind 
a négy vállalkozó adott látványtervet az urnafalra is. Három vállalkozó adott látványtervet a kerítésre 
is. Székely Tihamértól kértük azt, hogy mindenkinek legyen látványterve a Képviselı-testület felé. A 
bizottság javasolta Székely Tihamért. Van-e más javaslat, módosító indítvány. 
 
Apró Ferenc települési képviselı: Én kérném, hogy ezzel a méretarányos módosítással, hogy 1m x 
1m-es-nél kisebb urnasírhelyek is kialakíthatók legyenek, a Vass Levente ajánlatát fogadjuk el. 
 
 
Holminé Sebık Márta települési képviselı: Én a GOMÉP Kft árajánlatát javaslom elfogadni. 
 
 
Orbán Antal települési képviselı: Én Vass Levente árajánlatát javaslom elfogadásra. 
 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. Más egyéb javaslat nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Apró Ferenc települési képviselı módosító javaslatára a Vass Építési Vállalkozás árajánlatát 
fogadja el, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás nincs – 9 ellenszavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

25/2011. (III. 23.) ÖH. 
Apró Ferenc módosító indítványa az urnás temetkezési helyek tárgyában 

 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Apró Ferenc módosító javaslatát - mely arra 
irányult, hogy az urnás temetkezési helyek bıvítésének kivitelezési munkáira a Vas Építési 
Vállalkozást bízza meg a Képviselı-testület - nem fogadta el. 
 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. március 23. 
 
Basky András polgármester: Aki Holminé Sebık Márta települési képviselı módosító javaslatára a 
GOMÉP Kft  árajánlatát fogadja el, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal – tartózkodás nincs – 9 ellenszavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
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26/2011. (III. 23.) ÖH. 
Holminé Sebık Márta módosító indítványa 
 az urnás temetkezési helyek tárgyában 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Holminé Sebık Márta módosító javaslatát - 
mely arra irányult, hogy az urnás temetkezési helyek bıvítésének kivitelezési munkáira a GOMÉP 
Kft.-t bízza meg a Képviselı-testület - nem fogadta el. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. március 23. 
 
 
Basky András polgármester: Aki Székely Tihamér építési vállalkozó árajánlatát fogadja el, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás nincs, - 2 ellenszavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 

27/2011. (III. 23.) ÖH. 
Urnás temetkezési helyek bıvítése 
 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Székely Tihamér 
vállalkozót a Lajosmizsei köztemetıben egy szakasz urnafal kerítés megépítésére az 
elıterjesztés mellékletét képezı árajánlatában foglaltak szerint. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Székely Tihamér 
vállalkozót a Lajosmizsei köztemetıben az urnasírkert területén a vállalkozói 
szerzıdésben meghatározott számú urnasírhely megépítésére az elıterjesztés mellékletét 
képezı árajánlatában foglaltak szerint. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerzıdés aláírására és arra, hogy a megépítendı urnasírhelyek számát és 
elhelyezését a rendelkezésre álló forrás erejéig meghatározza. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2011. március 23. 
 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete 
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm e napirendi pont keretében a Saubermacher 
Magyarország Kft képviseletében Naske Adrienn  kirendeltség vezetıt. 
Az önkormányzatnak van egy kötelezettsége, hogy minden évben meg kell állapítani a 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló folyékony és szilárd hulladék közszolgáltatási díjakat. Az 
önkormányzat bekéri az adatokat a szolgáltatóktól, a Képviselı-testület döntése alapján kerül 
megállapításra az a díjtétel, amit alkalmazni kell a szilárd hulladék elszállítására. Május 31-ig él az 
elızı évi szállítási költség és június 1-tıl vannak az új díjtételek. December 31-vel lejár a szilárd 
hulladékszállítási közszolgáltató szerzıdése, az év második felében új közbeszerzést kell kiírni. A 
jelenlegi szolgáltató is szeretne pályázni, aminek mi örülünk.  A díjkalkulációk elkészültek, a 
közszolgáltató a szilárd hulladék szállításánál 7,9 % körüli áremelést javasol elfogadni az 
önkormányzat felé, mert az ágazati inflációs ráta 8,8 %-os volt. A Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, s azt mondta, hogy 4,9 %-os emelkedést 
szeretne csak elfogadni. Azok a díjtételek, amik az elıterjesztésben voltak, így változnának. A szilárd 
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hulladék szállításánál a 4,9 %-os emelkedést, melyet javasolt a Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság, a szolgáltató is elfogadta. 
A folyékony szállítási díj 1.360.- Ft/m3 nettó összegő lenne, amennyiben elfogadjuk ezt az árat. A 
kiosztós anyagot odatettük a Képviselı-testület elé, hogy mennyi lenne a Pénzügyi Területfejlesztési 
és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a 4,9 %-al. A bizottsági ülésen kerekítés történt az árakat 
illetıen egyes díjtételeknél. Kérem a bizottságot, hogy legyünk igazságosak, hogy minden díjtételnél a 
4,9 %-ot tartsuk be. 
Ez alapján az alábbi díjtételek kerülnének megállapításra: 
-   35 literes győjtı edény éves szállítási díja:   6.000.- Ft 
-   60 literes győjtı edény éves szállítási díja:            11.450.- Ft 
-   80 literes győjtı edény éves szállítási díja:            14.450.- Ft 
- 110 literes győjtı edény éves szállítási díja:            17.400.- Ft 
- 120 literes győjtı edény éves szállítási díja:            17.400.- Ft 
A bizottság elnökével konzultáltam, İ ezt el tudja fogadni. Errıl kell a mai alkalommal dönteni. 
Kérdezem a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Elnök Asszonyát, hogy kíván-e 
szólni? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök képviselı: Köszönöm, nem. 
 
Basky András polgármester: Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, kívánnak-e szólni? Amennyiben 
nincs hozzászólás, kérdezem Naske Adrienn kirendeltség vezetı Asszonyt, hogy kérhetem-e azt, amit 
a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsági ülésen elmondott, hogy megossza a 
Képviselı-testülettel is? 
 
Naske Adrienn kirendeltség vezetı Saubermacher Magyarország Kft: Tisztelettel köszöntöm a 
jelenlevıket. Szeretnénk a közszolgáltatásunkat fejleszteni és a majdani, a jövıben bekövetkezendı 
szelektív hulladékgyőjtéshez elızetesen szeretnénk bevezetni a házhoz menı szelektív győjtést. 
Április folyamán minden egyes háztartásba eljuttatnánk egy szelektív híradót, amiben benne van, hogy 
milyen napokon szeretnénk a szelektív hulladékot összegyőjteni. Egy darab sárga zsákot eljuttatnánk a 
híradóval együtt, s ebbe minden egyes mőanyagot bele lehet tenni, sörös dobozt, bármilyen fém 
dobozt, papír hulladékot. Minden hónapban egyszer vinnénk el a szelektív hulladékot. Aki kiteszi, 
annak adunk egy újabb zsákot. Ha valakinek nem elegendı ez a 120 literes zsák, akkor áttetszı 
zsákban ki lehet helyezni mellé a többi szelektív hulladékot is. Ennek a szelektív győjtésnek sem a 
lakosság felé, sem az önkormányzat felé nincs semmilyen plusz költsége. Lényeg az, hogy a lakosság 
kommunális hulladéka csökkenjen, s ezzel lehetne csökkenteni a kuka méretét is a jövıben. 
Szeretnénk bevezetni a házhoz menı lomtalanítást is. Ez 2 m3-ig ingyenes lenne a lakosság részére, de 
még a 3 m3-t is elvisszük, ha éppen úgy adódik. Minden további m3-ért pedig 8.000.- Ft +ÁFA díjat 
kérnénk. Két idıszakot jelölnénk ki, 2 x 2 napot. Ezt az ügyfélszolgáltatónál lehet megigényelni. Itt 
kommunális hulladékot nem viszünk el.  
Köszönöm. Ennyit szerettem volna elmondani, ha bármi kérdés van, tegyék fel, szívesen válaszolok. 
 
Basky András polgármester: Én ezt a kezdeményezését örömmel fogadom a Kft-nek. Külföldön már 
minden háztartásban ezt alkalmazzák. Kérdésem, hogy egyetlen zsákot kap mindenki és azokban győjt 
össze mindent? 
 
Naske Adrienn kirendeltség vezetı Saubermacher Magyarország Kft: Egy zsákot kap mindenki 
és Kecskeméten szét lesz válogattatva. 
 
Basky András polgármester: Ez az irány helyes irány, mert ez csökkentheti a települési 
hulladékszállítási költséget. Itt kérem a lajosmizsei lakosokat, hogy minél többen kezdjük el ezt a 
szelektív győjtést. Kérem az intézmények pedagógusait, hogy a gyermekeknek ezt a fajta szemléletet 
oktassák. Ha a tájékoztatót elküldené a kirendeltség erre vonatkozóan, akkor a lakosságot is 
tájékoztatjuk. Május 31-én lesz az önkormányzati szintő Környezetvédelmi Nap, ahol nagy szeretettel 
várnánk Önöket. 
Kérdés, észrevétel van-e még a napirendet illetıen? 
 
Apró Ferenc települési képviselı: Folyékony hulladékszállítás kapcsán kérdezem a következıt. 
Megépítettük 37 M/Ft-ért a szennyvíztisztító telepet és sérelmezik a BÁCSVÍZ alkalmazottai, hogy 
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nem vihetik el a szennyvizet. Kérném, hogy egyezzünk meg, hogy a BÁCSVÍZ alkalmazottai is 
elvihessék a szennyvizét. 
 
Naske Adrienn kirendeltség vezetı Saubermacher Magyarország Kft: Lakossági szennyvizet csak 
a közszolgáltató szállíthat. 
 
Basky András polgármester: Ha egy közszolgáltatást kiírunk, s aki megnyeri a közszolgáltatást, csak 
az viheti oda a szennyvizet. A lakosoknak kötelezı azzal a közszolgáltatóval elszállítatni a 
szennyvizet, akit megválasztott az önkormányzat a közbeszerzés alkalmával. Jelen esetben a Faragó és 
Fia Kft jogosult a szennyvíz elszállítására a lakosság részérıl. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselı: A lajosmizsei közszolgáltatók nem pályáztak, amikor az 
önkormányzat meghirdette ezt a közbeszerzést. 
 
Basky András polgármester: Kérdezem, hogy van-e még egyéb kérdés, hozzászólás e napirendhez? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosítását, az általam elmondott 
díjtételekkel,  kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
9/2011. (….) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló                 

4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 23. §. f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 24. § (2) bekezdése szerint az Alsó-Tiszavidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 
08.) önkormányzati rendelete 2. melléklete alapján a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 
1. § 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet 18. § (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
  

„(8) A folyékony hulladékkezelési közszolgáltató a csatorna rákötési lehetıséggel nem rendelkezı 
lakossági ingatlanokról szállított szennyvízmennyiséget számlákkal leigazolja az önkormányzat 
felé, aki a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. 
melléklet 6. pontjában meghatározott normatív hozzájárulást a közszolgáltatónak havi 
elszámolással megtéríti.” 

 
2. § 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. 
melléklet lép. 

  
3. § 

 
(1)    E rendelet a 3.§. (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2011. április 01. napján lép hatályba. 
(2)    E rendelet 1. melléklete 2011. június 01. napján lép hatályba. 
(3)  E rendelet 2011. június 02. napján hatályát veszti. 
 
 
 
       /:  Basky András  :/                                                        /:  Kutasiné Nagy Katalin  :/ 
            polgármester                                                                              jegyzı  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. ………. 
 
 
                                                                                             /:  Kutasiné Nagy Katalin :/ 
                                                                                                               jegyzı  
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1. melléklet a 9./2011.(….) önkormányzati rendelethez 

„ 2. melléklet a 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelethez” 

 
 

A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
legmagasabb mértéke 2011. június 1. napjától 2012. május 31. napjáig 

(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.) 
 
 
 

  
 
Edény 
őrtar-
talma 
(liter) 

 
 

Egység-
nyi 

díjtétel 
(Ft) 

 
 

Begyőjtés, 
szállítás (heti egy 

ürítés/Ft) 

 
 
Ártalmat-

lanítás 
(heti egy 
ürítés/Ft) 

 
 

Szelektív 
hulladék-
győjtés 

költségei 
Ft/ürítés 

 
 

Éves 
közszolgáltatási 
díj (Ft) heti egy 

ürítéssel 

1. 35 115,38 153 89 4 6000.- 
2. 60 220,19 153 165 4 11450.- 
3. 80 277,88 153 187 4 14450.- 
4. 110 334,62 153 230 4 17400.- 
5. 120 334,62 153 230 4 17400.- 
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2. melléklet a 9/2011. (….) rendelethez 
 
„ 4. melléklet a 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelethez” 

 
 

Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj  
 legmagasabb mértéke 2011. április 1-tıl 2012. március 31-ig 

(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák) 
 
 

Az egységnyi hulladékkezelési díj legmagasabb mértéke: 
- hulladékgyőjtési,- szállítási díj: 877   Ft/m3 
- hulladék elhelyezési díj: 483  Ft/m3 

 
Összesen (nettó): 
 

- 1.360      Ft/ m3 

 

A csatorna rákötési lehetıséggel nem rendelkezı lakossági ingatlanoknál a hulladék elhelyezés díjába 
beépül a 100 Ft/ m3 támogatás összege.  
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7./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ami miatt módosítani szükséges a megállapodást, az az elıterjesztés 
11. oldalán található. A személyes gondoskodásért fizetendı térítési díjak és annak engedményezésére 
szól. Lajomizse megállapítja a térítési díjakat. Mindkét önkormányzat saját hatáskörben adhat 
kedvezményeket, de ezeket a saját költségvetésének a terhére teheti meg, akár Lajosmizse, akár 
Felsılajos. A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolja. Kérdés, vélemény, 
észrevétel van-e napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja Lajosmizse és Felsılajos 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás 
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nincs – az 
alábbi határozatot hozta: 

28/2011. (III. 23.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának módosítása 
 

Határozat 
 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse és Felsılajos 

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási 
megállapodásának módosítását az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva elfogadja. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosított társulási megállapodás aláírására.  

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2011. március 23. 

8. Napirendi pont 
Lajosmizse Város 2011. évi kulturális rendezvény naptárának elfogadása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elızı évi rendeletünk értelmében létre kell hoznunk egy 
úgynevezett kulturális rendezvénynaptárt. Ennek az elıkészítése megtörtént, az idıpontokra és a 
különbözı eseményekre vonatkozó javaslatokat, igényeket összegyőjtöttük. Az elıterjesztésben 
látható, hogy mindenki összegyőjtötte az idei év eseményeit. Egy kiegészítést szeretnék tenni, miután 
az imént már említettem, de a rendezvénynaptárban nincs benne, hogy május 31-e lenne a 
környezetvédelmi nap. A másik dolog, amit ezen kívül szeretnék elmondani, hogy a környezetvédelmi 
napon túl minden évben van egy akció, amikor az utak mentén szemétszedést végzünk, mely akció a 
Közúttal közösen történik. Ezen a napon mi adjuk az embereket, İk biztosítják az eszközöket, majd az 
elszállítást, ennek a rendezvénynek a napja április 21-e lesz. Azt szeretném kérni, hogy ezen a 
rendezvényen minél többen vegyünk részt, hogy a bejövı és a kimenı utjaink minél szebbek, 
rendezettebbek legyenek, minél környezettudatosabbak legyünk. Ennyi kiegészítést szerettem volna 
még hozzátenni.  
Az elıterjesztés 2. számú mellékletében, láthatóak a 2011. évi tervezett rendezvények, ide két 
rendezvényt szeretnék még betetetni, a Környezetvédelmi napot május 31-én, illetve július 8-án a  
Fekete István Talentum napot. 
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Mihamarabb szeretnénk a naptárat feltenni a honlapra, hogy a lehetı legszélesebb körben 
tájékozódjanak a lakosok, és az érdeklıdık.    
Tárgyalta az ÖIB, elfogadásra javasolja, kérdezem, hogy van e valakinek kérdése? 
 
Orbán Antal képviselı: Egy kérdést szeretnék feltenni, csupán, hogy az egész városra kiterjedı 
szemétgyőjtés napja mikor lesz? 
 
Basky András polgármester: Úgy szoktuk csinálni, hogy az említett napot használjuk fel erre a célra. 
Ám emellett tudni kell azt is, hogy minden nap szedik a szemetet, sajnos mindennaposak a rongálások, 
szemetelések, leginkább a szelektív hulladékgyőjtı környékén. Sajnos nagyon sokan vannak azok, 
akik úgy gondolják, hogy nem szelektív hulladékgyőjtırıl beszélünk, hanem hagyományos 
hulladékgyőjtırıl, így az emberek oda hordják a háztartási hulladékaikat is, és ezen túl még ki tudja 
milyen hulladékokat. Hetente több alkalommal rendbe kell tenni, egyik nap megtörténik a takarítás, 
majd másnap mintha semmilyen takarítás nem történt volna. Mindenkinek egyfajta környezettudatos 
magatartást kell tanúsítani. 
 
dr Adonyi Lajos alpolgármester: Egy kérdésem lenne, látom az iskolánál beírásra került, hogy 
áprilisban tavaszi szünet lesz, illetve megjelölték a fogadóóra idıpontját is. Véleményem szerint ezek 
nem kulturális közösségi programok, nem tenném ıket a rendezvénynaptárba. 
 
Basky András polgármester: Az iskola részérıl kaptunk egy tájékoztató anyagot, melyben ezek az 
idıpontok is feltüntetésre kerültek, de a végleges rendezvénynaptárba ezek már nem került bele. 
Amikor elfogadjuk a rendezvénynaptárat, akkor a 2. számú mellékletet kell elfogadottnak 
tekintetnünk, abban azonban szerepel a fogadóóra, hiszen az mégis egy fontos idıpont. települési 
szinten érinti a lakosságot. 
Amennyiben nincs további kérdés, illetve hozzászólás megszavaztatnám a napirendet, az említett két 
kiegészítéssel.  
Aki elfogadja, a kulturális rendezvénynaptárat 2011. évre kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta:  

29/2011. (III. 23.) ÖH. 
Lajosmizse város 2011. évi kulturális  
rendezvény naptárának elfogadása 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse város 2011. évi kulturális 
rendezvény naptárát az elıterjesztés 2. mellékletében foglaltaknak megfelelıen elfogadja azzal, hogy a 
Környezetvédelmi napot május 31-vel és a Fekete István Talentum napot június 08-val be kell építeni 
a rendezvény naptárba. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. március 23. 
 
9. Napirendi pont 
Intézkedési terv a Fekete István Általános Iskolában feltárt közegészségügyi hiányosságok 
megszüntetésére 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az ÁNTSZ ellenırzést tartott, mely alkalommal néhány hiányosságra 
hívta fel a figyelmünket, melyet meg kell szüntetnünk. A felhívásban felhívta a figyelmünket például 
az alábbiakra, az öltözıi folyosó falát újra kell meszelni, az öltözıben levált néhány csempe, azokat 
pótolnunk kell, illetve a PVC, valamint az elöregedett parkettákat cserélni kell. A problémák egy része 
könnyen kezelhetı volt, így ezeket az iskola már helyre is állította a tavaszi szünet során. A többi 
probléma pedig, amely már nagyobb költségigényő, ahogyan az a korábbi idıszakban is történt, a 
feladat megoldására egy intézkedési tervet hozott létre, mely alapján, a továbbiakban a pénzügyi 
lehetıségeinktıl függıen folyamatosan javítjuk ki.  
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Ennek kapcsán merült fel Józsáné dr. Kiss Irén részérıl egy felvetés, így át is adnám a szót részére, 
hogy képviselıi indítványát ismertesse. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm szépen!  
Attól félve, hogy az ÁNTSZ a határnapként a folyamatos megjelölést nem biztos, hogy elfogadja, 
lenne egy indítványom. Szeretném ismertetni a jelenlévıkkel.  
Fenti probléma kezelésére két pályázat benyújtását kezdeményezem.  
Mindkét pályázat érintené az iskolát, illetve menetközben csatlakozott az óvoda is, így már ıket is. Az 
iskola épületei közül a központi, a régi épületet érintené. Az épület felújítása, annak bıvítése, a 
tornacsarnok, a kollégium, és az ebédlı. 
Az egyik pályázat március elsején már megjelent, az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság Fejlesztési 
Program keretén belül, épületenergetikai fejlesztések, megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva. 250 millió forint nyerhetı el, és 85 %-os kiemelt támogatottsággal. Az lenne a kérésem, 
hogy a megjelölt célra, a pályázat benyújtására a munka kezdıdjön el, az árajánlatok beszerzésére 
gondolok, a szakértık megkeresésére, a projekt kidolgozására. Ebben a projektben lehetne az 
épületegyüttes kazáncseréjét megoldani, a főtés gépészeti részét, főtıtestek cseréjét, az épület 
szigetelését, nyílászárók cseréjét megoldani.  
A másik lehetıség az Új Széchenyi Terv, Dél-alföldi Operatív Program keretén belül, a 4-es 
prioritásban a közoktatási infrastrukturális fejlesztés lenne. Ugyancsak 250 millió forintot lehet nyerni, 
ám a támogatás mértéke ez esetben 95 %. Az infrastruktúrafejlesztésre pályázhatnánk, ezen belül 
érthetjük az általános felújítást, a teljes akadálymentesítést, vizesblokk cserét, eszközbeszerzést. Az 
oktatási intézmények részérıl felmerült fejlesztési igényeket már láthattuk, hallhattuk, úgy gondolom 
az említett pályázatok keretén belül, ezek megvalósíthatóak lehetnének.   
A másodikként említett pályázat kiírása még nem történt meg, ezért mondtam, hogy szükséges lenne a 
pályázat elıkészítésével kapcsolatos munkákat mihamarabb elkezdeni, mert az új pályázati rendszer 
szerint a források megnyitására vonatkozó dátum nyilvános és pontosan meghatározzák, azonban azt, 
hogy mikor zárul le, arról nem lehet tudni, így számít a pályázók sorrendje. A korábbi rendszer szerint 
úgy nézett ki a pályázatok benyújtásának menete, hogy meghatároztak egy pályázati idıszakot, 
benyújtási határidıvel, majd a határidı letelte után az érvényes pályázatok között szétosztották a 
rendelkezésre álló forrást. Sajnos az új rendszer szerint most a folyamatosság miatt mihamarabb be 
kell adnunk a pályázatot, hiszen így lesz a legnagyobb esélyünk a sikeres pályázatra. Ezért lenne 
nagyon fontos, hogy idıben elkezdjük a pályázattal kapcsolatos munkálatokat. Az általam említett 
második pályázati lehetıség esetében, szükséges az oktatási szakemberek bevonása mellett pályázat 
készítı, esetleg építészmérnök bevonása is. Véleményem szerint szükséges az említett szakemberek 
bevonása, hiszen egészen más egy esetleg több száz éves épülethez nyúlni, mint egy újabb építésőhöz. 
Mivel nagyon sok szakmai eszközre, új termekre, esetleg nagyobb aulára van szükségünk, így fontos 
az említett szakemberek bevonása. A tornatermünkkel régóta problémáink vannak, szükséges lenne a 
felújítása. Nagyon jó lenne egy új tornacsarnok építése, esetleg a meglévı régi épület bıvítése. A fent 
említett problémákat össze kellene győjteni, és az említett második pályázatba bele lehetne tenni, ezért 
nagy tisztelettel kezdeményezem a pályázatok mihamarabbi elıkészítését, majd benyújtását. A 
feladatok elvégzése hosszabb idıt vesz igénybe, valamint az elvégzésük sem egyszerő feladat, ezért 
fontos, hogy mihamarabb elkezdıdjenek.  
Úgy gondolom, hogy a két pályázaton elnyerhetı 500 millió forint rendkívül nagy összeg, mely 
alapján úgy gondolom, hogy az oktatási intézmények fejlesztési igényét szinte teljesen le tudná fedni.  
Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen! Úgy gondolom, hogy a pályázat belsı tartalma 
nagyban függ majd attól, hogy a DAOP-os pályázatot hogyan fogják majd kiírni, nyilván ezt majd 
meg kell vizsgálnunk. Ezekre a pályázatokra folyamatosan készülünk, mindig megvizsgáljuk az éppen 
aktuális pályázati lehetıségeket. Ettıl függetlenül én is úgy gondolom, hogy ezt valóban el kell 
kezdenünk. Azt javaslom, hogy kétfelé kellene bontatnunk az elıterjesztést, illetve a képviselıi 
indítványt, az elıterjesztést ebben a formában javasolnám elfogadásra. Az ÁNTSZ azt mondta, hogy 
nagyon nehéz meghatározni a feladatokat mivel pénzt nem tud hozzá adni, így a nehéz helyzetben levı 
önkormányzatokat nem fogja arra sarkallni, azzal fenyegetni, hogy bezárja az adott intézményt. Az 
eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy elfogadták a határnapra vonatkozó javaslatot, bízom benne, hogy ez 
most is így lesz.  
Javaslom, hogy fogadjuk el az elıterjesztést úgy, hogy az ÁNTSZ-re vonatkozó részt az elıterjesztés 
szerint, valamint kiosztásra került egy kiegészítés, melyre egy külön határozatot hoznánk. Lajosmizse 
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Város Önkormányzata Képviselı-testülete megbízza a jegyzıt, hogy a Képviselı-testület 2011. áprilisi 
ülésére a képviselıi indítványban javasolt pályázatok benyújthatósága érdekében elıterjesztést készít, 
illetve ugyanezen cél érdekében szükséges elızetes intézkedéseket tegye meg, az érintett közoktatási 
intézmények vezetıinek közremőködésével. Tehát egy ilyen határozattervezetet is javasolnék 
elfogadásra.  
Holminé Sebık Mártának adnám a szót. 
 
Holminé Sebık Márta képviselı: Köszönöm szépen! 
A képviselıi indítvánnyal kapcsolatban szeretnék mondani egy – két szót.  
Személy szerint én nagyon örülök ennek az indítványnak, már elképzeltem, hogy az új iskolánk 
mennyire komfortos lesz majd, mennyire kellemes lesz ott dolgozni, és a gyermekeknek ott tanulni.  
Egyetlen dologról nem szabad azonban megfeledkeznünk, a csatorna beruházásról, annak a 
beruházásnak a költségvetésérıl, annak fényében, hogy a költségvetésben nincsenek tartalékok. 
Tudjuk, hogy a többször említett 7,5 millió forint van ami szabad, amibıl már 2,5 millió forintot már 
el is mulattunk. Tehát jelen pillanatban nehezen látom a saját erı megvalósítását, ugyanakkor 
üdvözlendı, hogy egy ekkora beruházás, 90 %-os támogatást ad, ha ezt meg tudjuk nyerni érdemes 
beadni, de mi a valószínősége annak, hogy ennyit fogunk kapni. Nagyon óvatosan kell kezelni ezt a 
fejlesztést, nagyon nagy lehetıség lenne ez a településnek, de nem vagyok benne biztos, hogy a két 
pályázatot együtt végig tudjuk csinálni, a csatorna beruházással együtt.  
Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! Talán egyetértesz velem abban, hogy az 
„elmulattuk” szó nem a legmegfelelıbb. 
 
Holmin Sebık Márta képviselı: Igen, természetesen, elnézést kérek miatta. 
 
Basky András polgármester: Ezzel egy kötelezı, ugyanakkor fontos feladatunkat oldottuk meg ezzel 
a 2,5 millió forinttal. Egy dolog biztos, hogy a pályázatokat, hogyha azok olyan célt szolgálnak, 
mellyel a települési önkormányzatnak egy jó megoldást nyújt, és egy 10-15 %-os önerıvel az 
megoldható, akkor ezt a lehetıséget mindenképpen meg kell ragadnunk. Hiszen ha most valamit 10 
millió forintból meg tudunk valósítani egyébként pedig egy év múlva 100 millió forintba kerülne, 
akkor inkább most oldjuk meg 10 millióból, hiszen ezt könnyebb kigazdálkodni. Tehát egyetértve 
azzal, hogy alaposan meg kell gondolnunk mindent, azért ami halaszthatatlan, azt nem szabad tovább 
halasztani.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm szépen! 
Egy mondattal szeretnék reagálni, gyorsan kiszámítottam, hogy 15 %-os támogatási arány esetén, 13 
millió forint az önrész, itt egy 260 millió forintos projekt valósulna meg, a másiknál, ahol 85 % a 
támogatás mértéke, ott a 15 % 44 millió forintot jelentene, tehát összességében 57 millió forint 
jelentene, durván 10 %-ról beszélünk a fél milliárdos beruházáshoz képest.  
Úgy gondolom, hogy az elmúlt években, amiket az önkormányzat megvalósított, látható, hogy mely 
területeken történt beruházás, illetve felújítás. Véleményem szerint most már az oktatási 
intézményeinkre kellene fókuszálni. 
Ha az idei évben a Bölcsıdei beruházás megvalósul, akkor nyilvánvaló, hogy ez az intézmény további 
fejlesztést pillanatnyilag már nem igényel, tehát ebbıl is látszik, most már az oktatás van soron.  
A másik dolog pedig, az, hogy valóban a 7,5 millió forintos tartalékból, a 6. napirendi pont alapján 2,5 
millió forintot már átcsoportosítottunk. Ennek tudatában valóban jogosak az aggályok, de azt 
mondhatom, hogy a gyakorlat az, hogy egyik évben megtörténik a pályázat benyújtása, majd az 
elbírálása, azután a támogatási szerzıdés megkötése, azt követıen a nagyságrendek miatt a 
közbeszerzés lebonyolítása is hátra van még, tehát látható, mindez legalább egy év. Magyarán, amikor 
az önrész kifizetésére kerül sor, az már csak a 2012. év lesz.  
Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! 
Koller Dániel kér szót. 
 
Koller Dániel képviselı: Köszönöm szépen a szót! 
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Megfontolás tárgyává szeretném tenni, azt, hogy az óvoda is csatlakozott ehhez a pályázathoz, 
valamint Józsáné Irénke is elmondta azt, hogy március elsejével megnyílt az egyik pályázat. Tudom 
azt, hogy az óvodának vannak már a beruházásra vonatkozó kész tervei, így kérdezem, hogy arra lenne 
e lehetıség, legalább az óvoda ne csússzon le a pályázati lehetıségrıl? 
Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: A határozattervezet úgy szól, hogy mindkét indítvány kezelése 
kezelendı ebben a kérdésben, tehát az óvoda is. 
 
 Koller Dániel képviselı: Igen, értem, csak Irénke elmondta, hogy a pályázat, március elsején 
megnyílt, és nehogy idıben ne férjünk bele. 
 
Basky András polgármester: Ezt fogjuk elıterjeszteni az áprilisi ülésen.  
Köszönöm szépen! 
 
Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, akkor külön szavaztatnám magát az elıterjesztést, és ezt 
követıen a kiegészítését.  
Aki elfogadja, az elıterjesztésben a határozattervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 

30/2011. (III. 23.) ÖH. 
Intézkedési terv a Fekete István Általános Iskolában 
feltárt közegészségügyi  hiányosságok megszüntetésére 
  

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kistérségi 
Népegészségügyi Intézete által az elıterjesztés mellékletében megjelölt hiányosságok 
megszüntetésére az alábbi intézkedési tervet fogadja el: 

 

a.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános 
Iskola Szabadság tér 13. sz. alatti épületében a felvált linóleumok javításának költségeit 
folyamatosan, az intézmény költségvetésében biztosítja. 

 

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2011. március 23., folyamatos 

 

b.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános 
Iskola Lajosmizse, Dózsa György út 100. sz. alatti telephelyén a tantermek parkettájának 
javítását, szükség esetén cseréjét költségvetési lehetıségeinek figyelembe vételével 
megvalósítja. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, illetve igazgató 

Határid ı: 2011. március 23., folyamatos 

 

c.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános 
Iskola Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám, és Dózsa György út 100. szám alatti 
épületeiben az akadálymentesítést a pályázati és saját költségvetési lehetıségeinek 
figyelembe vételével megvalósítja. 
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 Felelıs: Képviselı-testület, illetve igazgató 

 Határidı: 2011. március 23., folyamatos 

 
Most pedig kérem, hogy aki elfogadja a kiegészítést, az szintén kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta:  

31/2011. (III. 23.) ÖH. 
Szakmai munka elindítása pályázat benyújtásához 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a jegyzıt, hogy a Képviselı-
testület 2011. áprilisi ülésére a képviselıi indítványban javasolt pályázatok benyújthatósága érdekében 
elıterjesztést készítsen, illetve ugyanezen cél érdekében a szükséges elızetes intézkedéseket tegye 
meg az érintett közoktatási intézmények vezetıinek közremőködésével. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, jegyzı 
Határid ı: 2011. március 23., soros testületi ülés 
  
Szünet 
 
10. Napirendi pont 
Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak 
munkaszervezetében végzett 2010. évi tevékenységérıl 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: El szoktam mondani, és az öt évvel ezelıtti Kistérségi feladatokhoz 
képest lényegesen megnıtt a szerepe és a feladatköre, így rendszeresen tárgyaljuk az éppen aktuális 
feladatokat, problémákat. Várhatóan a feladatkör még bıvülni fog. A beszámolót mindenki megkapta, 
a PTK tárgyalta, elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja elıterjesztést és a beszámolót, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nincs, én a 
magam részérıl nem szavaztam – az alábbi határozatot hozta: 

32/2011. (III. 23.) ÖH. 
Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak 
munkaszervezetében végzett 2010. évi tevékenységérıl  
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás és munkaszervezetében végzett 2010. évi tevékenységérıl készített szakmai 
beszámolóját. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. március 23. 

 
11. Napirendi pont 
A laboratóriumi feladatok ellátása érdekében közremőködıi szerzıdés megkötésére 
felhatalmazás adása 
Elıadó: Basky András polgármester 
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Basky András polgármester: Az elmúlt évben, akkor, amikor a Képviselı – testület megalakult, azt 
követıen nem sokkal döntöttünk arról, hogy a helyi vérvételt továbbra is ebben a formában szeretnénk 
mőködtetni. Ez azt jelenti, hogy a vérvétel itt történik Lajosmizsén, de a vérvizsgálat nem, hanem 
Kecskeméten, így a vért szállítjuk el, nem a betegeknek kell utazniuk. A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzathoz fordultunk annak érdekében, hogy így mőködhessen a továbbiakban is. A változás 
csupán annyi, hogy most már nem az önkormányzatok kötnek szerzıdést, hanem a két intézmény. Az 
elıterjesztésben látható a szerzıdéstervezet, sokat kellett „futni” annak érdekében, hogy 
viszonylagosan jól jöjjünk ki ebben a változatban is. A végeredmény az lett, hogy az elızı évekhez 
hasonlóan a feladatellátás folyamatosan mőködik továbbra is. A szerzıdés pedig a választási ciklusra 
szól. Ezután kell majd újra felülvizsgálni.  
Tárgyalta az elıterjesztést az ÖIB és PTK is, ık is elfogadásra javasolják. 
Józsáné dr. Kiss Irénnek van egy két mondatos kiegészítése. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm szépen a szót! 
A tárgyalások 2010 novemberében kezdıdtek, ebben az idıszakban lábra kaptak azok a rémhírek, 
miszerint, az önkormányzat megszünteti az Egészségházban a labort.  
Polgármester napirenddel kapcsolatos tájékoztatását hallottuk, elmondhatjuk, hogy szó nem volt arról, 
hogy a labort a Lajosmizsei Önkormányzat meg akarja szüntetni. Arról volt szó csupán, hogy a 
mőködtetéssel kapcsolatban vannak feladatok, a feladatok ellátásában benne van a Lajosmizsei 
Önkormányzat, résztvevıje a Megyei Önkormányzat, a Lajosmizsei Egészségügyi Intézmény, és 
nyilván a Kecskeméti Kórház Központi Laborja. A tárgyalások arról szóltak, hogy ennek a négy 
szervezetnek, illetve az Egészségügyi Intézmény, annak érdekében, hogy Lajosmizsén a továbbiakban 
is a megszokott módon mőködhessen a labor rendszer, mindenkinek megvan a maga konkrét feladata, 
illetve arra is irányultak a tárgyalások, hogy a kecskeméti labor térítésmentesen végezze le a 
vizsgálatokat, illetve a szükséges programot is térítésmentesen megkapjuk. Az említett tárgyalások 
sikeresek voltak, céljainkat elértük, és természetesen a labort továbbra is az önkormányzat mőködteti.  
Így tehát továbbra is várunk mindenkit a Lajosmizsei laborba.  
Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! 
Amennyiben további kérdés és hozzászólás nincs, kérem, hogy aki elfogadja, az elıterjesztést 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 

33/2011. (III. 23.) ÖH. 
A laboratóriumi feladatok ellátása érdekében 
közremőködıi szerzıdés megkötésére felhatalmazás adása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének vezetıjét, hogy a Bács-
Kiskun Megyei Kórház fıigazgatójával a laboratóriumi feladatok ellátására közremőködıi 
szerzıdést kössön a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 268/2010. (XII. 10.) határozatában foglaltak 
figyelembevételével. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, intézményvezetı 
Határid ı: 2011. március 23. 

 
12. Napirendi pont 
Közterület tisztántartása, útkarbantartás lehetséges módozatai (bérmunka, gépvásárlás) 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A költségvetési koncepció kidolgozásánál már mindannyian 
egyetértettünk abban, hogy ahhoz, hogy az önkormányzat úgy tudja ellátni a feladatait, ahogy az tıle a 
legtökéletesebb szüksége van valamilyen új gép beszerzésére, amely ıt ebben a munkában segíti. A 
helyzet az, hogy az elıterjesztés tartalmaz néhány olyan javaslatot, amely a lehetséges megoldások 
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között van. Az említett anyagot megtárgyalta az MG és a PTK. A határozati javaslat úgy szól, hogy 
most még nem döntetnénk el azt, hogy melyik gép legyen, hanem felkérnénk magát a Mezıgazdasági 
és Gazdaságfejlesztési Bizottságot, hogy vizsgálják meg, hogy jelen pillanatban az önkormányzatnak 
melyik lenne a leghasznosabb gép.  
Amelyik feladatokat el kell látni azokat jó lenne, ha az önkormányzat saját hatáskörében el tuja látni. 
Ez után azt kell mérlegelni, hogy milyen gépet vegyünk, ugyanis van egy kisebb gép, ami alkalmas 
arra, hogy a belterületen az apróbb feladatokat, illetve szállításokat megoldja. A másik lehetıség egy 
nagyobb gép vásárlása, ami ugye a fenti feladatokon túl megoldja például az út menti nyírást. Egy 
nagyobb gép, például egy traktor, láthatjuk, hogy a közutasok is ilyen géppel végzik az említett 
munkákat. Egy ilyen gépre esetleg egy gallyzúzót is rá lehet szerelni, illetve több fajta kiegészítı 
gépet. Ezeken túl, az útjavításokban is segítségünkre lehetne. Ha nem is végzi el olyan minıségbe, 
mint gréder, de a kisebb kátyúzásokat megoldhatnánk vele.  
Fentiek miatt született az a javaslat, melyet mindkét bizottság el is fogadott, hogy a lehetséges 
változatokból tegyen javaslatot a következı ülésre. Milyen gépet, milyen összegben, milyen formában 
érdemes vásárolnunk. Elméletileg elképzelhetı az is, hogy egy esetleges lízingelésben gondolkodunk, 
vagy a pályázati lehetıségek is szóba jöhetnek. 
   
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, módosítási javaslata?  
Megállapítom, hogy nincs. 
Kérem, hogy aki elfogadja az elıterjesztést kézfelemeléssel jelezze!  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 

34/2011. (III. 23.) ÖH. 
Közterület tisztántartása, útkarbantartás lehetséges módozatai 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Mezıgazdasági és 
Gazdaságfejlesztési Bizottságot, hogy készítse elı a következı Képviselı-testületi ülésre a 
közterület tisztántartásra, útkarbantartásra vonatkozó javaslatát. 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. március 23., következı soros testületi ülés 

 
13. Napirendi pont 
Bírósági ülnök jelölése  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A felvett napirendi pontról szeretnék egy pár mondatot elmondani. 
Biztosan emlékeznek rá a képviselık, hogy korábban karácsony elıtt mindig mősorral kedveskedtek 
nekünk az iskolások, az egyik kolleganı volt az, aki felkészítette ıket. Pár hete találkoztam vele, és azt 
kérdezte tılem, hogy van e arra lehetıség, hogy a Képviselı-testület elé terjesztené kérelmét, illetve 
inkább az édesanyja kérelmét, miszerint ı szeretne bírósági ülnök lenni. Ekkor azt mondtam neki, 
hogy megkérdezem a Képviselı-testületet, hogy javaslatot tesz e az ı személyére, hiszen a javaslat 
alapján lesz lehetısége az ülnökség ellátására.  
Tehát errıl szólna az elıterjesztés, a kérdés, hogy javasoljuk e ıt az ülnökségre.   
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, kifogása, észrevétele, módosítási javaslata?  
Megállapítom, hogy nincs. 
Kérem, hogy aki elfogadja az elıterjesztést kézfelemeléssel jelezze!  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
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35/2011. (III. 23.) ÖH. 
Bírósági ülnök jelölése 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete Hegedős Mártonné 6000 Kecskemét, Mátis 
Kálmán 14. alatti lakost jelöli a Bács-Kiskun Megyei Bíróság népi ülnökévé. 
 
Határid ı: 2011. március 23. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
14. Napirendi pont 
Interpelláció 
 
Orbán Antal képviselı: Szeretném megkérdezni, hogy a régi városháza épület mögött, illetve az 
udvarán található hulladék mikor kerül eltakarításra, mikor lesz eltüntetve? A falevelekre gondolok. 
A javaslatom az lenne, hogy teljesen legyen felszámolva. Találnunk kell egy olyan területet, ahová ezt 
a fajta szemetet, fa hulladékot el tudjuk helyezni. Sajnos ebben is elıkerülhetnek a patkányok. 
Fogjunk össze és találjunk neki más helyet. Ha sikerül felszámolni a helyére parkolót, vagy parkot 
lehetne kialakítani, és a munkát mihamarabb el kell végezni. Így nem maradhat. 
Kérem a Polgármester Urat, hogy járjuk körbe az ügyet és találjuk meg a megoldást. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! 
Úgy gondolom, hogy ez egy teljesen jogos észrevétel, de egy kényszermegoldás szülte azt, hogy ez a 
fajta hulladék itt kerüljön elhelyezésre. Olyan helyen kell tárolni, amely viszonylagosan elszeparálásra 
kerül. Sajnos a díszterembıl nagyon jól látható. 
Mindenképpen elgondolkodunk a lehetıségen. 
Régóta probléma a lomb hulladék elhelyezése. Amikor megtelik, akkor rakodóval egy kamionra 
pakoljuk, mely elviszi egy erımőbe, így tulajdonképpen csak a rakodás díját fizetjük. Ha nem ezt a 
megoldást választjuk, akkor szeméttelepre kell szállítanunk, de akkor többszörösét fizetnénk a 
jelenlegi költségeknek. 
Emellett egy olyan helyet kell kijelölni, ahová a rakodógép illetve a kamion probléma és akadály 
nélkül beáll, és tud pakolni. 
Igyekezni fogunk megfelelı megoldást találni. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Kérdezni szeretném, hogy nem volt itt egy olyan helyi vállalkozó 
aki ezt elszállítaná? 
 
Basky András polgármester: De igen, azt mondtam, hogy amikor megtelik, akkor jön egy kamion, 
illetve rakodó gép, és gondoskodik a szállításról. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Arra esetleg nincs lehetıség, hogy az a vállalkozó, aki gondoskodik 
a szállításról, ı jelölne ki egy területet, és oda kerülne a hulladék? 
 
Basky András polgármester: Megkérdezhetjük, de nem látok rá esélyt, Árva Zsolt az aki 
gondoskodik a szállításról, de ha az ı területére szállíttatjuk,  akkor azért lesz magas a költség, mert 
Lajosmizsén kívülre, a Ladánybenei út mellé kell a szállítást végezni.  
Valamilyen megoldást nekünk kell keresnünk. 
Jelen pillanatban jó ötletem nincs, mindenki gondolkodjon a kérdésen.  
 
Orbán Antal képviselı: Mi lenne, ha a sportpálya melletti területre történne a szállítás. Be kell 
látnunk, hogy itt nem maradhat, nagyon hamar gondoskodni kell a kiürítésrıl. 
Ha nem gondoskodunk róla, akkor mi magunk sem tudjuk megfelelıen betartani az 1. napirendben 
foglaltakat. 
 
Basky András polgármester: A sportpálya melletti terület nem megfelelı, mert a kamion, illetve a 
rakodógép nem tud mozogni, nem tud megfordulni. 
Meg foglyuk találni a legmegfelelıbb megoldást. 
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Orbán Antal képviselı: Még egy dolgot szeretnék elmondani, azt, hogy a Városház téren található 
harmadik villanykaró, ami mindig problémát okoz, az, amelyiken nincs lámpa. 
Utána néztem kiiktatható, hasznos lenne, mert sok problémát okozott már, sok embernek sérült meg az 
oszlop miatt az autója. 
 
Basky András polgármester: Szakembert fogunk keresni, és utána nézünk a kérdésnek. 
 
Orbán Antal képviselı: Szakember mondta, DÉMÁSZ-os, biztosan megoldható. 
Köszönöm szépen! 
 
Apró Ferenc képviselı: A posta mellett az 50-es úton, a befordulónál a korlát le lett vágva, így eltőnt 
egy vaslemez. Jelenték többen, fıleg autósok, hogy aki fordul be, és nem annyira jó vezetı, annak 
gondot fog okozni, mert kb. 27-28 cm mély. Volt, akinek megsérült az autója. 
Sajnos jobb és baloldalon is van ilyen mélyedés. 
Tudom, ez nem a mi utunk, de sajnos a probléma fennáll. 
 
Basky András polgármester: Valóban nem a mi utunk, így annyit tudunk tenni, hogy jelezzük a 
Közút felé a fennálló problémát. 
 
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm szépen! 
 
Péli Szilveszter képviselı: Korábban már jeleztem a sportcsarnoknál lévı parkolónál, ahogy beállnak 
az autók, teljesen elfoglalják a járdát. Több esetben láttam, hogy a parkolások után például a 
babakocsival közlekedı anyukáknak problémát okoz az elhaladás, így az úton kerüli ki az autókat. 
Személyesen felém is jelezték már a problémát. Megnéztem a helyszínt, és láttam, hogy korábban egy 
felfestett csík jelezte, hogy meddig parkolhatnak az autósok, de mivel az évek folyamán ez a vonal 
elkopott, így sajnos autósok felelıssége sem állapítható meg. 
Véleményem szerint vissza kellene festetni az említett vonalat. 
 
Basky András polgármester: Megnézzük, hiszen az iskola is jelezte korábban, és utána is jártak, 
hogy egy helyi vállalkozó lefestené. 
Nem tudom, hogy van e valamilyen változás, az igazgatóhelyettest kérdezem. 
 
Sápi Tiborné : Annyit tudok, hogy az Igazgató Úr és a Kollégium vezetıje megbeszélték a teendıket. 
Elindult a folyamat, de sajnos részletekrıl nem tudok beszámolni. 
 
Basky András polgármester: Kérem, hogy h van valamilyen információ, azt jelezzétek felém. 
 
Kollár László képviselı: Köszönöm szépen! 
A játszótér karbantartásával kapcsolatban keresett meg egy anyuka aki, látta azokat a hibákat, melyek 
már felújításra szorulnak. Például, a mérleghinta alatti használt autógumi cseréje szükséges. Az 
ütközéscsillapító szınyeg is néhol gödrös. Rendszeres takarítása a burkolatnak. A festés is lassan 
esedékessé válik.  
A külterületi utak, a Pintér Kereszt és a Petı dőlıi iskola szakszán javítás szükséges. 
Ezekkel a problémákkal kerestek meg. 
Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: A játszótereknek minden évben van egy felülvizsgálata, akkor most fog 
ez megtörténni. A többi felújítási munkát folyamatosan elvégezzük, folyamatosan javítjuk. 
 
 
Belusz László képviselı: Fıépítészi feladatok ellátásával kapcsolatban történtek e már elırelépések. 
 
Basky András polgármester: Igen történtek, már lépések ez ügyben, megegyeztünk egy 
vállalkozóval, aki vállalta a feladat ellátását. Az elmúlt hetekben már megküldtük neki a 
szerzıdéstervezetet, de még nem válaszolt vissza így újat kellett keresnünk, de az áprilisi ülésre 
szeretnénk bevinni. 
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Megnehezített a dolgunkat, hogy kapcsolatban álltunk vele, megbeszéltünk mindent, aztán eltőnt, nem 
tudtuk vele újra felvenni a kapcsolatot. 
 
Orbán Antal képviselı: Azt szeretném még tudni, hogy a belterületi utak kátyúzása, az mikor lesz 
esedékes, illetve mikor indul?   
 
Basky András polgármester: Az ajánlatok bekérése folyamatban van, áprilisra jönnek be az 
ajánlatok és azt követıen kezdıdhetnek meg a munkák, akkor indulnak a keverık, és azt követıen 
kezdjük el a kátyúzást. 
 
Orbán Antal képviselı: Köszönöm! A csatorna beruházással kapcsolatban milyen elırelépés történt? 
Illetve történ e újabb változás, milyen stádiumban van? A lakosságot nagyon foglalkoztatja a kérdés? 
 
Basky András polgármester: A csatorna beruházással kapcsolatban várjuk az eredményt, mint azt 
mondtam korábban befogadták, bírálat alatt van, de további információnk még nincs róla. Várhatóan 
március-áprilisban várható eredmény, ha minden jó ütemben halad. 
Azt követıen majd felgyorsulnak az események. Bizakodva várjuk az eredményt.  
Kérdezem van egy még esetleg interpelláció. Természetesen a lomb hulladék kérdésre várom a 
javaslatokat továbbra is, hátha van valakinek valami jó ötlete. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Annyit szeretnék még megkérdezni, hogy a megvásárolni kívánt 
gépnek, nincs egy olyan eleme, amely aprítja, ezután pedig egy komposztáló telepet lehetne 
kialakítani? 
 
Basky András képviselı: Ez is egy lehetıség, meg foglyuk vizsgálni. 
 
Kérdezem, hogy van-e még interpelláció? 
Kérdezem, hogy elfogadják-e az interpellációra adott válaszokat a képviselık? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Igen, elfogadom a választ 
 
Kollár László képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Belusz László képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Holminé Sebık Márta képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Apró Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, 
megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket 16.34 órakor berekesztem. 
 

K.mf. 
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