
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
LMKOH/349-1/2019. 
 

Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve 
2019. január 17. 

 
Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (…) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (…) önkormányzati 
rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (...) önkormányzati 
rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

1/2019. (I.17.) Pályázat benyújtása a belügyminiszter által kiírt kiegyenlítő bérrendezési 
alap támogatására című pályázatra 

2/2019. (I.17.)  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. 
(I.22.) határozatával jóváhagyott településszerkezeti tervének 
módosítása 

3/2019. (I.17.)  Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezete Intézményvezető, költségvetési szerv-, és gazdasági vezető 
(magasabb vezető) beosztására kiírt II. pályázati forduló eredménye 

4/2019. (I.17.)  Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezete intézményvezetői (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, 
magasabb vezető) feladatok ellátására megbízás  

5/2019. (I.17.)  Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 

6/2019. (I.17.)  A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév 
Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolója a 2018. évi 
tevékenységéről   
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A Képviselő-testület 2019. január 17-én, 13.06 órakor a Lajosmizse, Városháza 
Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Sápi Tibor alpolgármester, Borbély Ella, Belusz 
László, Orbán Antal, Sápi Zsomborné, Fekete Zsolt képviselők.  
Bejelentéssel távol: dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sebők Márta, Péli Szilveszter, Keresztes 
Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén képviselők (5 fő) 
A Képviselő-testület létszáma összesen 7 fő.  
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző  
            
     
Egyéb meghívottak:    Szilágyi Ödön irodavezető 
    Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
    Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
    Kocsis Györgyné óvodavezető 
    Tengölics Judit intézményvezető 

 Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi 
referens 

 Kovács Gábor települési főépítész 
 Nagy István informatikus 
 Suba Benedek 
 Guti Istvánné intézményvezető 
  
  

     
Jegyzőkönyvvezető:                         Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselő 
testületi ülésünkön. A meghívóban 7 napirendi pont szerepel. Megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, hiszen 7 képviselő jelen van. Bejelentéssel távol dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester, Sebők Márta, Péli Szilveszter, Keresztes Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén 
képviselők. Van-e kérdés észrevétel módosítással kapcsolatban? Aki a módosítással elfogadja 
a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta 
el: 
 

 Napirend Előterjesztő 
 

1. I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
II. Az ideiglenes begyűjtési ellátás indokolt többletköltségei iránti igénybejelentés 
véleményezése 
 

Basky András  
polgármester 
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2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019.(….) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban 
foglalkoztatott  köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 

Basky András  
polgármester 

3. Településrendezési eszközök M8 gyorsforgalmi utat érintő módosításának 
elfogadása 

 

Basky András  
polgármester 

4. I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Intézményvezető, költségvetési szerv-, és gazdasági vezető (magasabb vezető) 
beosztására kiírt II. pályázati forduló eredménye 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezetői (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) 
feladatok ellátására megbízás  
 

Basky András  
polgármester 

5. Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 

Basky András  
polgármester 

6. A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő 
Szolgálat beszámolója a 2018. évi tevékenységéről   

Basky András  
polgármester 
 

7. Interpelláció 
 

 

   
 

1. napirendi pont:  
 I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismertette a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. 
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.                                      
Az előterjesztés II. pontja nem kerül megtárgyalásra a mai napon, így levételre kerül.  A Faragó 
Környezetvédelmi Kft. adatszolgáltatási kötelezettséget tett, de az hiányos. Hiánypótlást 
kértünk tőle és addig az anyagrészt nem lehet megtárgyalni. Megtörtént a kijelölése a Faragó 
Környezetvédelmi Kft. a feladat ellátására. A szerződés aláírásra megküldésre került. Az 
előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 
Önkormányzati Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel a kiegészített rendelet-tervezettel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta 
el: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2019. (...) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés b), c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés 
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya véleményének kikérésével – a következőket 
rendeli el: 

1. §  

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„(2) A közszolgáltató, mint a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 
kijelölt közérdekű szolgáltató, Lajosmizse Város közigazgatási határain belül köteles a 
feladat ellátását határozott időre, az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de 
legfeljebb 2019. december 31. napjáig rendszeresen elvégezni.” 

 

2. §  
 

  
(1) Ez a rendelet 2019. január 19. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 Basky András dr. Balogh László  

  polgármester            jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2019………………. 

  dr. Balogh László  

            jegyző 
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2. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019.(….) önkormányzati 
rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban foglalkoztatott  köztisztviselők 
juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Basky András polgármester 
 

Basky András polgármester: Polgármester Úr ismertette a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének …/2019.(….) önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati  Hivatalban foglalkoztatott  köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a kiosztós határozat-tervezetet.                                                                                 
A bizottsági ülésen jeleztük, hogy pályázati lehetőséget ad az önkormányzatok részére az 
adóerőképességtől és az intézmény bérbeállásától függően lehet benyújtani a pályázatot. A 
pályázat benyújtási határideje 2019. január 25. Lajosmizse jogosult a pályázatra. Az 
előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 
Önkormányzati Bizottság. Felsőlajos polgármestere egyetért a módosítással. Van-e kérdés, 
észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (...) önkormányzati 
rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, 234. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti 
és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w  
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. 
melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság 
véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében 
eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) 
önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ 9. § 

(1) A rendelet 3. § (1) bekezdés  b)-c) pontjában foglalt rendelkezéseket 2019. január 1-től 
2019. december 31-ig kell alkalmazni.” 

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti.  

 
 

Basky András                   dr. Balogh László  
 polgármester      jegyző 

 
 
A kihirdetés napja: 2019…………. 

 dr. Balogh László  
jegyző 
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Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a kiosztós anyagot, mely a pályázat 
benyújtása a belügyminiszter által kiírt kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására című 
pályázatról szól. 

Van-e kérdés, észrevétel a kiosztós határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
 

1/2019. (I.17.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a belügyminiszter által kiírt  
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására című pályázatra 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszámára vonatkozóan a 
belügyminiszter által a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.12. pontja szerint kiírt kiegyenlítő 
bérrendezési alap támogatására című pályázatra.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testület vállalja, hogy a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozóan az 
illetményalapot 2019. évre (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez 
képest emelt összegben, azaz 46.380.- Ft-ban állapítja meg nyertes pályázat esetén.  

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges adatlapot elkészítse, a 
szükséges dokumentumokat hitelesítse, valamennyi dokumentumot a szükséges 
aláírásával ellássa,  a pályázat benyújtásához kapcsolódó valamennyi szükséges egyéb 
intézkedést és nyilatkozatot megtegyen, majd a pályázatot elektronikusan és 
papíralapon is benyújtsa.   
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. január 17. illetve a pályázati határidők szerint  

 
 

3. napirendi pont:   
Településrendezési eszközök M8 gyorsforgalmi utat érintő módosításának elfogadása 
Előadó: Basky András polgármester 
 

Basky András polgármester: Polgármester Úr ismertette a településrendezési eszközök M8 
gyorsforgalmi utat érintő módosításának elfogadásáról szóló előterjesztést.                                                         
Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, 
Mezőgazdasági Bizottság és az Önkormányzati Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-
tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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2/2019. (I.17.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 12/2008. (I.22.) határozatával jóváhagyott településszerkezeti 
 tervének módosítása 

 
Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2008. (I.22.) határozatával 
jóváhagyott településszerkezeti tervét a következők szerint módosítja. 
„Tervezett gyorsforgalmi út nyomvonalát az M5 autópályától keletre a határozat melléklete 
szerint módosítja.” 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. január 17. 
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2/2019. (I.17.) határozat melléklete 

 

 

 

 

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2019. (...) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 

 2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § 
szerinti tárgyalásos eljárásban véleményezési jogkörében eljáró partnerek, államigazgatási 
szervek, érintett önkormányzatok és Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklet 1.1.p), 2.1 r) és 3.1.c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság, Önkormányzati Bizottság és Mezőgazdasági Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város helyi építési 

szabályzatáról szóló 2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 23. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(1) Az általános mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés és a 

halászat, valamint az ezekkel közvetlenül kapcsolatos termékfeldolgozás, -tárolás és 
-szolgáltatás építményei, idegenforgalmi létesítmények (pl. vendéglátás, lovas 
turizmus), szállásszolgáltató épületek, továbbá az Má* alövezet kivételével- 
lakóépületek helyezhetők el.” 

 (2) A R. 23. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 
 „(8) Má* alövezetben az Má övezetre vonatkozó előírások a következő eltéréssel 

érvényesek: 
Új építményként csak gazdasági célú építmény építhető; felújítási,- bővítési-, 
átalakítási munka a rendeltetéstől függetlenül nem korlátozott, amennyiben a 
közlekedésből eredő káros környezeti hatásoktól való védelem biztosított.” 

 
2. § 

 
(1) A R. 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
(2) Ez a rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerősen el nem bírált ügyekben is, ha az 

a kérelmező számára kedvezőbb. 
 
Basky András       dr. Balogh László  
polgármester        jegyző 
 
 

A rendelet kihirdetve: 2019………… 
dr. Balogh László  

jegyző 
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1. melléklet a 3/2019. (...) önkormányzati rendelethez 

 

1. A R. 7. mellékletét képező szabályozási terv jelkulcsa „zajvédelemmel ellátandó tanya” 
jellel egészül ki. 

 

2. A R. 7. melléklete (külterületi szabályozási terv) K7 szelvényén a 0129/2 hrsz-ú út 
„mezőgazdasági út tengelye” vonalas jellel és „egyéb közlekedési célú közterület” felületi 
jellel egészül ki. 
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3. A R. 7. melléklete (külterületi szabályozási terv) K11 szelvénye helyébe az alábbi K11 szelvény lép.  
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4. A R. 7. melléklete (külterületi szabályozási terv) K12 szelvénye helyébe az alábbi K12 szelvény lép.  
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4. napirendi pont:   
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Intézményvezető, költségvetési szerv-, és gazdasági vezető (magasabb vezető) beosztására 
kiírt II. pályázati forduló eredménye 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezetői (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) feladatok 
ellátására megbízás  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismertette a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete Intézményvezető, költségvetési szerv-, és gazdasági 
vezető (magasabb vezető) beosztására kiírt II. pályázati forduló eredményéről és a Lajosmizse 
Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetői (költségvetési 
szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) feladatok ellátására megbízásáról szóló 
előterjesztést.                                                         
 Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 
Önkormányzati Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel az I. határozat-tervezettel kapcsolatban, 
mely a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Intézményvezető, költségvetési szerv-, és gazdasági vezető (magasabb vezető) beosztására kiírt 
II. pályázati forduló eredményéről szól? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
3/2019. (I.17.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Intézményvezető, költségvetési szerv-, és gazdasági vezető (magasabb vezető) beosztására 
kiírt II. pályázati forduló eredménye 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezető (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető magasabb vezető) 
beosztására II. alkalommal kiírt pályázati felhívás eredménytelenül zárult, tekintettel arra, 
hogy pályázat benyújtására nem került sor.   
 
Határidő: 2019. január 24. 

         Felelős: Képviselő-testület 
 
Basky András polgármester: A kiosztós II. határozat-tervezet az alábbiak szerint egészül ki: 

1.) „Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti 
közalkalmazott részére, a 2.) pontban foglalt időtartamra az alábbi illetményt állapítja 
meg:  
Garantált illetmény: 195.000 Ft 
Magasabb vezetői pótlék:   50.000 Ft 
Munkáltatói döntésen alapuló rész:   59.000 Ft 
(a magasabb vezetői megbízás időtartamára) 
Nyelvpótlék:   10.000 Ft 
Mindösszesen: 314.000 Ft/hó 
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Van-e kérdés, észrevétel a kiegészített II. határozat-tervezettel kapcsolatban, mely a Lajosmizse 
Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetői (költségvetési 
szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) feladatok ellátására megbízásáról szól? 
Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

4/2019. (I.17.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezetői (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) feladatok 
ellátására megbízás  

  
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szervezeti és működési 

szabályzat szerint ideiglenesen megbízza Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezte intézményvezetői (költségvetési szerv-, és 
gazdasági vezető, magasabb vezető) feladatainak ellátására az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 3.1. pontjában foglaltak alapján a számviteli ügyintéző I. 
közalkalmazottat, Suba Benedeket (6050-Lajosmizse, Bajza u. 17.).   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban foglalt 
intézményvezetői feladatok ellátásával 2019. február 1. napjától 2020. május 31. 
napjáig bízza meg Suba Benedeket, figyelemmel a 2019-es költségvetési év 
zárszámadással történő lezárására.  

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti 
közalkalmazott részére, a 2.) pontban foglalt időtartamra az alábbi illetményt állapítja 
meg:  
Garantált illetmény: 195.000 Ft 
Magasabb vezetői pótlék:   50.000 Ft 
Munkáltatói döntésen alapuló rész:   59.000 Ft 
(a magasabb vezetői megbízás időtartamára) 
Nyelvpótlék:   10.000 Ft 
Mindösszesen: 314.000 Ft/hó 
 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a megbízással kapcsolatos valamennyi feladat ellátására és dokumentum 
aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. január 17. 
 

Tengölics Judit IGSZ vezető köszöntése. 
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5. napirendi pont:   

Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Basky András polgármester 
 

Basky András polgármester: Polgármester Úr ismertette a Lajosmizse Város Önkormányzata 
és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.                                                          
Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 
Önkormányzati Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
 

5/2019. (I.17.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata közötti együttműködési  
megállapodás felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban jelzett 
módosítással egyetért és elfogadja a módosítással egységes szerkezetben az előterjesztés 
mellékletét képező együttműködési megállapodást.   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás aláírására.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. január 17. 

 
6. napirendi pont:   
A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő 
Szolgálat beszámolója a 2018. évi tevékenységéről   
Előadó: Basky András polgármester 
 

Basky András polgármester: Polgármester Úr ismertette a Római Katolikus Főplébánia 
fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolója a 2018. évi 
tevékenységéről szóló előterjesztést.                                                          
Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 
Önkormányzati Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
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6/2019. (I.17.) ÖH. 
A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő 
Szolgálat beszámolója a 2018. évi tevékenységéről   

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Római Katolikus Főplébánia 
fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat – előterjesztés 1. melléklete 
szerinti - 2018. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. január 17. 

 
7. napirendi pont:  
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Interpelláció következik. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Nincs. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a következő rendkívüli ülés jövő héten 
várható, mert az 1. napirendi pontnál tárgyalt többletköltség igényt és a 2018. évi költségvetés 
módosítását tárgyalni szükséges. Mivel más napirendi pont nincs a mai ülést 13.30 órakor 
bezárom. 
 
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 

      Basky András sk.                  dr. Balogh László sk. 
                polgármester                             jegyző   
 
 


