
 
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
Iktsz: I/3/6/2012 
 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2012. március 29. 

 
 
Az ülésen hozott rendeletek, határozatok száma és tárgya: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének ….../2012. (......) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének  ….../2012. (......) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati tulajdonú vízi közmő által szolgáltatott ivóvíz-és csatornadíj legmagasabb 
hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 23/2006. (IX. 15.) 
önkormányzati rendelet és a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának 
megállapításáról szóló 22/2007. (VIII. 09.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a 
2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
39/2012. (III. 29.) ÖH Dr. Csire Géza praxisjogának értékesítése 
 
40/2012. (III. 29.) ÖH      Háziorvosi rendelık biztosítása 

az Egészségház épületében 
 

41/2012. (III. 29.) ÖH Az önkormányzat vagyon-és 
felelısségbiztosításával kapcsolatos 
alkuszi megbízás felülvizsgálata 

 
42/2012. (III. 29.) ÖH Hozzájáruló nyilatkozat házi 

segítségnyújtás biztosításához 
 
43/2012. (III. 29.) ÖH A Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító 

Konzorcium részére tervezési 
hozzájárulásként befizetett és fennmaradt 
önerı továbbutalása 
 

44/2012. (III. 29.) ÖH Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki 
Mentési Köztestület önkormányzati 
tőzoltóságként történı 
további mőködtetése 
 

45/2012. (III. 29.) ÖH      Fogorvosi tevékenység ellátására 
benyújtott pályázat elbírálása 
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46/2012. (III. 29.) ÖH      Lajosmizse város 2012. évi kulturális  
rendezvénynaptárának elfogadása 
 

47/2012. (III. 29.) ÖH      Lajosmizse Város Önkormányzatának 
2012. évi Közbeszerzési Terve 

 
48/2012. (III. 29.) ÖH Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám 

alatti 841 hrsz.-on lévı ingatlanból, 
annak DK-i részén 15.000 m2 terület 
ingyenes használatba adására mőfüves 
pálya létesítése céljára 

 
 
49/2012. (III. 29.) ÖH Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse 

Városi Labdarúgó Sportcentrum 
használatba adására vonatkozó 5/2012. 
(I.19.) ÖH módosítása, a szerzıdés-
tervezet elfogadása 

 
50/2012. (III. 29.) ÖH Mizse KC sportcsarnok építésére 

benyújtandó pályázatához tulajdonosi 
nyilatkozat 

 
51/2012. (III. 29.) ÖH A KEOP-4.9.0/11-2011-0072 azonosító 

számú, „A Fekete István Általános Iskola 
komplex energetikai korszerősítése 
Lajosmizsén” címő pályázat 
forrásösszetételének meghatározása 

 
52/2012. (III. 29.) ÖH Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 

társulási megállapodásának módosítása  
 
53/2012. (III. 29.) ÖH      Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi,  

Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulása társulási 
megállapodásának módosítása 

 
54/2012. (III. 29.) ÖH Tájékoztató a 2011. évi temetı 

üzemeltetéssel összefüggı bevételek és 
kiadások alakulásáról 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Képviselı-testület 2012. március 29-én, 09.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
Képviselı-testületi ülésrıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Józsáné dr. 
Kiss Irén, Holminé Sebık Márta, Koller Dániel, Baranyi-Rostás Rodrigó, Orbán Antal, Keresztes Ferenc 
képviselık.  
Bejelentéssel távol maradt: Kollár László, Péli Szilveszter 
 
A Képviselı-testület létszáma összesen 10 fı. 
 
  
Tanácskozási joggal megjelentek: Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
     Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 

dr. Gazdag Judit jogi referens 
     Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 

Dömötör Klára irodavezetı  
Gulyás Attiláné csoportvezetı 
Rostás Anita csoportvezetı 
Szilágyi Ödön csoportvezetı 

     dr. Balogh László belsı ellenır 
     Nagy Judit irodavezetı 
     Kocsis Györgyné óvodavezetı 
     Sápi Tiborné iskolaigazgató 
     Gáspár Vilmos mővelıdés szervezı 
     Géczy Gabriella bölcsıdevezetı 
     dr. Márton Rozália háziorvos 
     Köleszné Hanák Gabriella intézményvezetı helyettes 
     Horváth Sándor gyakornok 
     Naske Adrienn Saubermacher Magyarország Kft. képviselıje 
     Veszelszkiné Nagy Erika kollégium vezetı 
     Molnár Cintia Harmonia Group Kft. képviselıje  
     Szabó Rita Harmonia Group Biztosítási Alkusz Kft. képviselıje 
     Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajos Kirendeltségvezetı 

Zvara Péter BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft képviselıje 
     Faragó Tamás Faragó és Fia Kft. képviselıje 
     A. Molnár György  
      
Jegyzıkönyvvezetı:  Márton Györgyné 
   Ollósi Anikó 
 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit.  
Szeretnék néhány fontos információt megosztani Önökkel. 
 

Elıször a következı idıszak rendezvényeirıl szeretnék pár szót ejteni. A Mővelıdési Házban 
holnap, azaz március 30-án mutatják be a Muzsika Hangja címő musicalt. Ezen a napon a délelıtt 
folyamán kerül megrendezésre a gyermekvédelmi konferencia, mely az Egészségház szervezésében 
valósul meg.  
A Fınix Dance Club szintén a Mővelıdési Házban mutatja be a Dzsungel könyve címő elıadását, április 
15-én, melyre mindenkit nagy szeretettel várnak. 
Ezután április 1. napján 10.00 – 18.00 óra között a Helytörténeti Egyesület mindenkit vár az idei tojás 
kiállítására. A megnyitó 15.00 órakor lesz, melynek fıvédnöke én leszek. 
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 A másik dolog, amirıl szeretnék tájékoztatást adni az, hogy az elmúlt idıszakban nagyon sok 
megkeresés érkezett, és érdeklıdtek, hogy valóban igaz e, hogy a Mercedes kecskeméti gyára, romákat 
szeretne ide telepíteni, ide költöztetni. Szeretném leszögezni, hogy ez nem így van. Nem folytattunk 
semmiféle tárgyalás, és ilyen jellegő megkeresés sem érkezett felénk. Szeretném kérni, hogy amennyiben 
bárki szembesül ezzel a kérdéssel, mondja el, hogy nem igaz a hír. 
 
E bevezetı gondolatok után rátérnénk a napirendi pontok tárgyalására. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, mert a 12 fıbıl 10 fı jelen van. Péli Szilveszter 
és Kollár László jelezték, hogy nem tudnak a mai ülésünkön részt venni.   
 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek, láthatjuk, 
hogy nagyon sok napirendünk van a mai napon.  
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek javaslata?  
Amennyiben nincs, akkor javaslom a meghívóban közzétett napirendi pontok elfogadását. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, - az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
 
 

 Napirend 
 

Elıterjesztı 

1.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 
önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Basky András 
polgármester 

2. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének ….../2012. (......) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról 
 

Basky András 
polgármester 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének  ….../2012. (......) 
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti 
alapellátásokról 
 

Basky András 
polgármester 

4.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 
önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közmő által szolgáltatott 
ivóvíz-és csatornadíj legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás 
feltételeirıl szóló 23/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelet és a menetrend szerinti 
helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló 22/2007. (VIII. 09.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 

Basky András 
polgármester 

5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Basky András 
polgármester 

6. BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Basky András 
polgármester 
 

7. 
 

A Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként 
befizetett és fennmaradt önerı továbbutalása  
 

Basky András 
polgármester 

8. I. Dr. Csire Géza háziorvos praxisjogának értékesítésével összefüggı döntések 
II. Háziorvosi rendelık biztosítása az Egészségház épületében 

Basky András 
polgármester 
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9. Pályázat elbírálása fogorvosi tevékenység ellátására Basky András 

polgármester 
 

10. Az önkormányzat vagyon- és felelısségbiztosításával kapcsolatos alkuszi megbízás 
felülvizsgálata 
 

Basky András 
polgármester 

11. 
 

Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület önkormányzati 
tőzoltóságként történı további mőködtetése 
 

Basky András 
polgármester 

12. 
 

Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása 
 

Basky András 
polgármester 
 

13. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve 
 

Basky András 
polgármester 
 

14. Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti 841 hrsz.-on lévı ingatlanból, annak 
DK-i részén 15000 m2 terület ingyenes használatba adására mőfüves pálya létesítése 
céljára 
 

Basky András 
polgármester 

15. 
 

Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum használatba 
adására vonatkozó 5/2012. (I. 19.) ÖH módosítása, a szerzıdés-tervezet elfogadása 
 

Basky András 
polgármester 
 

16. 
 

Mizse KC sportcsarnok építésére benyújtandó pályázatához tulajdonosi nyilatkozat 
 

Basky András 
polgármester 
 

17. 
 

A „Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén” 
címő pályázat benyújtásával kapcsolatosan meghozott 55/2011. (V. 13.) 
önkormányzati határozat módosítása 
 

Basky András 
polgármester 

18. 
 

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása Basky András 
polgármester 
 

19. 
 

Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának módosítása 
 

Basky András 
polgármester 

20. 
 

Tájékoztatás a 2011. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások          
alakulásáról 
 

Basky András 
polgármester 

21. Interpelláció  
 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Törvényi rendelkezés szerint az elızı évi áron folyik a szállítás, az idei 
évben nincs emelés. Az érintett szolgáltatóktól az ajánlataikat bekértük. A Faragó és Fia Kft. szeretett 
volna emelni, de erre a törvény nem adott lehetıséget.  
Fontos továbbá elmondanom, hogy a helyi önkormányzat köteles volt kijelölni azt a szolgáltatót, akivel 
megoldja a folyékony hulladék szállítást. Lajosmizse Város Önkormányzata a Faragó és Fia Kft-vel kötött 
szerzıdést, így İk az egyetlen szolgáltatók, akik a szállítást végezhetik.  
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A Saubermacher Kft. nagyon jó kezdeményezést indított el az elmúlt évben, amikor bevezette a házhoz 
menı szelektív szállítást. Kérem, hogy ezt mindenki vegye igénybe, hiszen ez mindannyiunknak nagy 
segítség, kedvezı megoldás. A szállítás idıpontjai városunk honlapján megtekinthetıek.  
Fontos, hogy vegyük igénybe a szolgáltatást, mivel nagyban megkönnyíti a mindennapjainkat. 
Az elıterjesztést mindenki megkapta, a tartalmát megismerhette, összefoglalva, a díjak nem változtak az 
elmúlt évhez képest. 
A PTK tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja. 
Valakinek van – e kérdése a napirenddel kapcsolatban? 
Faragó Tamás kér szót. 
 
Faragó Tamás Faragó és Fia Kft. képviselıje: A beszámoló anyaghoz szeretnék pár mondatot 
hozzáfőzni. Az emelés mértéke, csak tájékoztató jellegő adatként szerepel az általunk benyújtott 
ajánlatban. Jogszabályi rendelkezés alapján végezzük a munkánkat. 
Sajnos tudomásom szerint továbbra is mőködnek a korábbi szereplık, és mellettük újabbak is elıkerültek. 
Szeretném elmondani, hogy mi az elıírásoknak és a szabályoknak megfelelıen, és a megfelelı helyre 
szállítunk. Egyértelmően láthatja mindenki, hogy számunkra mennyire kedvezıtlen az említett cégek 
mőködése. 
Köszönöm! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm! Teljes mértékben egyetértek. Ezért is említettem az 
ismertetımben, hogy csak az önkormányzat által meghatározott szállító végezhet közszolgáltatást. 
Kérem a lakosságot, hogy az említett cég szolgáltatásait vegye igénybe! Megjegyezném, hogy ez esetben 
kedvezményben is részesülnek. 
Egyéb kérdése van valakinek? 
Amennyiben nincs, szavaztatnám a napirendet. 
Kérem, hogy aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
6/2012. (……..) 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 foglalt feladatkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény 24. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsó-Tisza-
vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, valamint Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) 
önkormányzati rendelete 1. melléklet 1. 1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli 
el: 
 

 
1. § 

 
(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 Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. 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)    Ez a rendelet a 3. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. április 01. napján lép hatályba. 
(2)    Az 1. melléklet 2012. június 01. napján lép hatályba. 
(3)  A rendelet 2012. június 02. napján hatályát veszti. 
 
 
 Basky András Kutasiné Nagy Katalin  
 polgármester jegyzı  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ………….. 
 
 
 Kutasiné Nagy Katalin  
 jegyzı  
 
 
 
 



 8

1. melléklet a 6/2012.(……...) önkormányzati rendelethez 
„ 2. melléklet a 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

 

 
A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

legmagasabb mértéke 2012. június 1. napjától 2013. 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 6/2012. (……...) önkormányzati rendelethez 

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

 
 

 
Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj  

 legmagasabb mértéke 2012. április 1-tıl 2013. 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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2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének ….../2012. (......) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról 
Eladó: Baksy András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az anyagot mindenki megtekintette.  
A rendelettel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy azért került most elénk, mert van benne némi 
változás, illetve a rendelet egy részét hatályon kívül kell helyezni, ez a helyi lakásfenntartási támogatást 
érinti. 
A másik dolog, ami miatt módosítanunk kell a rendeletet az, hogy a temetési segélyre vonatkozó 
rendelkezésünkön változtatnánk. Úgy gondoljuk, hogy akinek ilyen jellegő segítségre van szüksége, és 
egyedül él és így kell megoldania a temetést, annál az egy fıre jutó jövedelem az eddiginél magasabban 
legyen megállapítva az eddiginél. 
A módosításokat az ÖIB és a PTK tárgyalta, a változtatásokkal egyetértenek, elfogadásra javasolják. 
 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
Aki elfogadja a rendelet - tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

 
 
 
 
 
 

   



 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének  

 7/2012. (……...) önkormányzati rendelete 
az egyes szociális ellátásokról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés bc) és bd) pontjában, 
32. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében,  45. § (1) bekezdésében 46. § (1) bekezdésében, 48. § (4)  
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében 58/B. § (2) bekezdésében valamint a 132. § (4) bekezdés a), c) és 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § 
(1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklet 1.1.w. és 3.1.l. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
véleményének kikérésével a következıket rendeli el:  
 

1. Eljárási rendelkezések 

 
1. § 

 
(1) A szociális ellátás megállapítására irányuló kérelmeket Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 
(továbbiakban: Hivatal) Hatósági Irodájának Népjóléti és Gyámügyi Csoportjánál (továbbiakban: 
Népjóléti és Gyámügyi Csoport) lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelmezı és a vele egy 
háztartásban együtt lakó közeli hozzátartozók jövedelmének igazolását.  
(2) A szociális ellátás megállapítása iránti kérelemhez a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (2) bekezdése szerinti jövedelmet igazoló 
okiratokat kell benyújtani. 
(3) Az Szt. 10. § (1) bekezdése szerinti jövedelemnyilatkozatot az 1. melléklet szerinti nyomtatványon 
kell benyújtani.  
(4) Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmek esetében,  

a) az átmeneti segély iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon, 
b)  a temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétıl számított 60 napon belül a 3. 

melléklet szerinti nyomtatványon,  
c)  a köztemetés iránti kérelmet az 4. melléklet szerinti nyomtatványon, 
d)  az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti 

nyomtatványon kell benyújtani. 
 

2. Az ellátások formái 
 

2. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Szt.-ben meghatározott 
szociális ellátások közül az alábbiakat nyújtja:  

a) normatív lakásfenntartási támogatás  
b) átmeneti segély  
c) temetési segély  
d) aktív korúak ellátása 
e) köztemetés 
f) közgyógyellátás  

 
 
 

3. § 
 
(1) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapításánál az Szt.-ben meghatározott 
jogosultsági feltételek mellett alkalmazni kell a 6. § -ban foglaltakat is.  
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4. § 

 
 (1) Az Önkormányzat az Szt. 45. § (1) bekezdésében meghatározott személy részére az Szt. 45. § (4) 
bekezdésében meghatározott esetekben, figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra átmeneti segélyt 
biztosít. 
(2) Alkalmankénti átmeneti segély akkor állapítható meg, ha a kérelmezı és a vele egy háztartásban 
életvitelszerően együtt lakó közeli hozzátartozók együttes jövedelmébıl kiszámított egy fıre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élı, idıskorúak 
és kiskorú gyermeket egyedül nevelı szülık esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át.  
(3 ) Amennyiben a kérelmezı aktív korú, köteles a rendkívüli élethelyzet tényét  

a) betegség esetén orvosi igazolással, 
b) munkanélküliség esetén a munkaügyi központ vagy bármely munkaáltató által 30 napnál nem 

régebben az álláskeresés tényére vonatkozó igazolással,  
c) elemi kár esetén bármely hivatalos szerv igazolásával bizonyítani. 

(4) Az átmeneti segély összege 1000 Ft-tól 50. 000 Ft-ig terjedhet. 
(5) A segély összegét az (4) bekezdésben foglalt összeghatáron belül  

a) gyógyszertámogatás esetén a gyógyszernek a beteg által fizetendı térítési díjának, 
b) egészségügyi szolgáltatás esetén a beteg által fizetendı térítési díjnak 
c) létfenntartási gond esetén a rászoruló családtagok számától függıen az élelmiszerek árának, 
d) egészségügyi intézménybe történı utazás esetén a felmerült útiköltségnek, 
e) elemi kár esetén a kérelmezı vagy a rászoruló családtagjai alapvetı élelmiszerrel, vagy 

ruházattal való ellátása, lakhatási feltételeik biztosításához szükséges költségeknek a 
figyelembe vételével kell megállapítani. 

 
5. § 

 
(1) Az Önkormányzat az Szt. 46. § (1) bekezdés szabályai szerinti feltételek fennállása esetén temetési 
segélyt biztosít.   
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés mindenkori költségét a 6. melléklet tartalmazza.  
(3) Temetési segély nem állapítható meg annak, akinek a családjában az egy fıre jutó jövedelem eléri az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedül élı kérelmezı esetén az 
öregségi nyugdíj mindenkor összegének négyszeresét.  
(4)  Ha az elhunyt személy bejelentett lakóhelye a települési önkormányzat közigazgatási területén volt a 
haláleset idıpontjában, az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, függetlenül az eltemettetı 
személy lakhelyétıl, feltéve, hogy a temettetı temetési segélyben még nem részesült. 
(5)  A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeirıl a segélyt kérı, vagy vele egy háztartásban élı 
családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát. A számlákat a kérelmezı részére vissza kell adni, 
melyekre a megállapított segély összegét, vagy a kérelem elutasításának tényét, és a határozat számát rá 
kell vezetni. Temetési segély a temetési költséget igazoló számla hiányában is, utólagos bemutatási 
kötelezettség mellett megállapítható. 

 
 

 
6. § 

 
(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmezı személy, aki foglalkoztatást helyettesítı támogatásra válik 
jogosulttá, köteles az Szt. 33. § (7) bekezdésben foglalt feltételeknek az alábbiak szerint eleget tenni:  

a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban szeméttároló edény elhelyezésére és annak 
rendeltetésszerő használatára, 

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

c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerő használatára, mővelésére, az ingatlan elıtti járdának 
(járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedı teljes 
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területének a gondozására, tisztán tartására, szemét-és gyommentesítésére, téli idıszakban 
síkosság mentesítésére, 

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

 (2) Aki lakókörnyezete rendezettségét az Szt. által kitőzött határidıig nem biztosítja, annak 
foglalkoztatást helyettesítı támogatás nem állapítható meg.  

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

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

(5) Az Önkormányzat az Szt. 37/A. § (1) bekezdése szerinti együttmőködés intézményi feltételeirıl az 
Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Családsegítı Szolgálata (továbbiakban: szolgálat) 
útján - a Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartói 
Társulása Társulási megállapodása alapján - gondoskodik.  

(6) A szolgálat az együttmőködési eljárás során  
a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban 

megállapított határidı betartását, annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, a 
rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerıs határozat alapján, a szervnél történı 
megjelenésekor nyilvántartásba veszi, 

b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítı 
programról,   

c) kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítı programot, és arról a 
segélyben részesülı személlyel írásban megállapodást köt, 

d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább 
háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítı 
programban foglaltak betartását, 

e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elısegítı program végrehajtásáról, és 
amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával 
módosítja a programot,  

f) az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzıt a beilleszkedést segítı program 
végrehajtásáról, 

g) jelzi a jegyzınek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttmőködési 
kötelezettségének nem tesz eleget, 

h) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet. 
 (7) A beilleszkedést segítı program  

a) állapotfelmérı és álláskeresési tréning, 
b) szociális életvezetési tanácsadás, 
c) mentálhigiénés tanácsadás, 
d) pályaválasztási és pályakorrekciós tanácsadás, 
e) munkavállalási tanácsadás,  
f) munkavégzésre történı felkészülést segítı program lehet.  

(8) A beilleszkedési programba személyre szabottan kell meghatározni az együttmőködés elemeit, az 
annak keretében nyújtott szolgáltatásokat, és a segélyre jogosult személy munkavállalással kapcsolatos 
kötelezettségeit. 
(9) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Szt. 34. § (2) bekezdésében 
meghatározott esetekben.  
(10) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha a rendszeres szociális segélyben 
részesülı személy a segély folyósításának idıtartama alatt  

a) az Szt. 37/A. § (1) bekezdésben meghatározottakat nem teljesíti, vagy  
b) kapcsolattartási kötelezettségének egy alkalommal nem tesz eleget, és a mulasztását 

nem igazolja, vagy 
c) a beilleszkedést segítı program keretében vállalt foglalkozást egy alkalommal 

elmulasztja, és mulasztását nem igazolja, vagy 
d) a segélyben részesülı foglalkoztatása esetén az alkalmi munkavállalásról szóló 

igazolást a tárgyhónapot követı hónap elsı munkanapján nem mutatja be, vagy 
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e) a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosultság felülvizsgálatakor 
együttmőködési kötelezettségnek nem tesz eleget. 

 
7. § 

 
(1) A polgármester az Szt. 48. § (1) bekezdésében foglaltak alapján gondoskodik a köztemetésrıl. 
(2) A polgármester az Szt. 48. § (3) bekezdésében meghatározott személyt az Szt. 48. § (4) bekezdésében 
meghatározott esetekben figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra mentesítheti a megtérítési 
kötelezettség alól.   
(3) Különös méltánylást érdemlı körülménynek minısül, ha az eltemettetett személy hagyatéka a 
köztemetés költségét nem fedezi, és az eltemettetésre köteles személy vagyontalan és jövedelme nem éri 
el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.  

 
8. § 

 
(1) Az Önkormányzat  az Szt. 50. §-ában felsorolt eseteken túl közgyógyellátási jogosultságot biztosít 
azon szociálisan rászorultak részére, akiknek családjában az egy fıre jutó jövedelem a mindenkori  
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150  %-át, egyedül élı esetén a 200 %-át nem haladja meg, 
ugyanakkor a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége  eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. 

 
3. Szociálpolitikai Kerekasztal 

 
9. § 

 
(1) Az Önkormányzat az Szt.-ben szabályozott feladatok ellátására Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.  
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 

a) Lajosmizse Város Polgármestere, 
b) Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottságának elnöke, 
c) A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által megbízott személy, 
d) A Hivatal Népjóléti és Gyámügyi Csoportjának vezetıje, 
e) Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Vezetıje, 
f) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke.  

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke a polgármester. 
(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart.  
(5) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülései nyilvánosak, a tagoknak véleményezési, javaslattételi joga van. 
Az ülést a Polgármester hívja össze, az ülésekkel kapcsolatos adminisztratív teendıket a Hivatal Népjóléti 
és Gyámügyi Csoportja látja el. 
(6)  A Szociálpolitikai Kerekasztal akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. 
Véleményét, és javaslatait szavazat-többséggel alakítja ki.  

 

4. Vegyes rendelkezések 

 
10. § 

 
(1) Az egyes szociális ellátások esetében a hatáskör gyakorlóját Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelete 
tartalmazza.  
(2) A Hivatal Adó – és Pénzügyi Irodája a megállapított rendszeres pénzbeli szociális ellátásokat a 
jogerıs határozat alapján, minden hónap 5. napjáig a jogosultnak postai úton, kifizetési utalvánnyal 
megküldi, vagy határozatban feltüntetett szervnek átutalja, az átmeneti segélyt és a temetési segélyt a 
jogerıs határozat alapján a jogosult részére a házipénztárból, készpénzben azonnal kifizeti. 
(3)  Az ügyfél által fizetendı gyógyszertámogatásként nyújtott átmeneti segély összegét a gyógyszert 
kiadó gyógyszertár részére számla ellenében átutalással kell megtéríteni.  
(4) A köztemetés összegét a szolgáltató által benyújtott számla ellenében átutalással kell megtéríteni.  
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5. Záró rendelkezések 

 
11. § 

 
(1) Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba. 
(2)A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2009. (III.19.) önkormányzati rendelete.  

 

                 Basky András                                                   Kutasiné Nagy Katalin 

            polgármester                                                                    jegyzı  
 
 
 

A rendelet kihirdetésének napja: 2012………….. 
                                                                   Kutasiné Nagy Katalin   

                                                                      jegyzı  
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1. melléklet a 7/2012. (…….) önkormányzati rendelethez 
 

Jövedelemnyilatkozat  
 
1. A kérelmezı adatai:  
1.1 az  igénylı neve : ………………………………………………………… 
1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 
1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 
1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 
1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 
1.6 Telefonszáma: ………………………………………………………… 
1.7 e-mail címe: ………………………………………………………… 
 
 
2. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai: 
 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme 

1      

2      

3      

4      
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3. Jövedelmi adatok 

 

A B C D E 

1 

A jövedelmek típusai 
A kérelmezı 
jövedelme 

A kérelmezıvel 
közös háztartásban 

élı házastárs 
(élettárs) jövedelme 

A kérelmezıvel közös 
háztartásban élı egyéb rokon 

jövedelme 

 
  

Összesen 

2 Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

3 Társas és egyéni vállalkozásból 
származó jövedelem 

      

4 Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítésébıl származó 

jövedelem 
      

5 Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 
egyéb nyugdíjszerő ellátások 

      

6 A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 

támogatások  
      

7 Önkormányzat és munkaügyi 
szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás  
      

8 Föld bérbeadásából származó 
jövedelem 

      

9 Egyéb        

10 Összes bruttó jövedelem       
11 Személyi jövedelemadó vagy 

elıleg összege 
      

12 Egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulék összege 

      

13 Munkavállalói járulék összege       
14 . A család összes nettó jövedelme        

15 A család összes nettó jövedelmét 
csökkentı tényezık  

      

 
4. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
 
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. 

Lajosmizse,  …………….év………………hó………………..nap 
……………………… 

                                                                                                                       Aláírás 
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2. melléklet a 7/2012. (……...) önkormányzati rendelethez 
 

Kérelem – nyilatkozat átmeneti segélyhez 
1. A kérelmezı adatai:  
1.1 az  igénylı neve : ………………………………………………………… 
1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 
1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 
1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 
1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 
1.6 Telefonszáma: ………………………………………………………… 
1.7 e-mail címe: ………………………………………………………… 
1.8 . rendszeres havi jövedelmének forrása: ……………………………………………… 
1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: ……………………………………………… 
 
2. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai: 
 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme 

1      

2      

3      

4      

 
3. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
 
4. A kérelem rövid indokolása: ……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának 
napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést  

kérek – nem kérek 
 
Lajosmizse, ………………..év………………….hó…………….nap. 

 
……………………………………………… 

                                                                                      Az igénylı aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

3. melléklet a 7/2012. (……...) önkormányzati rendelethez 
 

Kérelem – nyilatkozat temetési segélyhez  
1. A kérelmezı adatai:  
1.1 az  igénylı neve : ………………………………………………………… 
1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 
1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 
1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 
1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 
1.6 Telefonszáma: ………………………………………………………… 
1.7 e-mail címe: ………………………………………………………… 
1.8 . rendszeres havi jövedelmének forrása: ……………………………………………… 
1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: ……………………………………………… 
 
2. Az elhalt adatai:  
1.1 az  elhalt neve : ………………………………………………………… 
1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 
1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 
1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 
1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 
1.6 elhalálozás helye és ideje: ………………………………………………………… 
 
3. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai: 
 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme 

1      

2      

3      

4      

 
4. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
 
5. A kérelem rövid indokolása: ……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának 
napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést  

kérek – nem kérek 
 

Lajosmizse, ………………..év………………….hó…………….nap. 
……………………………………………… 

                                                                                     Az igénylı aláírása 
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4. melléklet a 7/2012. (………..) önkormányzati rendelethez 

 
Kérelem – nyilatkozat köztemetéshez  

1. A kérelmezı adatai:  
1.1 az  igénylı neve : ………………………………………………………… 
1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 
1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 
1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 
1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 
1.6 Telefonszáma: ………………………………………………………… 
1.7 e-mail címe: ………………………………………………………… 
1.8 . rendszeres havi jövedelmének forrása: ……………………………………………… 
1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: ……………………………………………… 
 
 
2. Az elhalt adatai:  
1.1 az  elhalt neve : ………………………………………………………… 
1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 
1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 
1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 
1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 
1.6 elhalálozás helye és ideje: ………………………………………………………… 
 
 
3. Tudomásom szerint az elhaltnak más eltemettetésre köteles hozzátartozója (a megfelelı rész 
aláhúzandó)  
3.1. van.  
3.1.1 Annak neve : …………………………………………………………………………… 
3.1.2 Annak lakcíme: ………………………………………………………………………. 
3.2. nincs 
 
4.A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai: 
 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme 

1      

2      

3      

4      

 
5. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
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6. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint az elhalt ingatlan 
vagyonnal 

 

6.1. rendelkezett   

 
 A B C D E F G H 

1 Címe Hrsz fekvése Mővelési 
ága 

Területe 
Ha   m2 

AK 
K       f 

Szerzés 
jogcíme 

Tulaj-
doni 

Hányad 

2         
3         
4         

 
 

6.2. nem rendelkezett 

 
7. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint az elhalt ingó 
vagyonnal 

 

7.1  rendelkezett. Megjelölése: ………………………………………………………………  
7.2. nem rendelkezett 
 

 
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának 
napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést  

kérek – nem kérek 
 
Lajosmizse, ………………..év………………….hó…………….nap. 
 
 

……………………………………………… 
                                                                                       Az igénylı aláírása 
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5. melléklet a 7/2012. (………..) önkormányzati rendelethez 
 

Kérelem – nyilatkozat egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához  
 
1. A kérelmezı adatai:  
1.1 az  igénylı neve : ………………………………………………………… 
1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 
1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 
1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 
1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 
1.6 Telefonszáma: ………………………………………………………… 
1.7 e-mail címe: ………………………………………………………… 
1.8 . rendszeres havi jövedelmének forrása: ……………………………………………… 
1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: ……………………………………………… 
1.10 Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………………… 
 

 
2. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai: 
 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme 

1      

2      

3      

4      

 
3. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
 
4. A kérelem rövid indokolása: ……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának 
napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést  

kérek – nem kérek 
 

Lajosmizse, ………………..év………………….hó…………….nap. 
……………………………………………… 

                                                                                       Az igénylı aláírása 
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6. melléklet a 7/2012. (……….) önkormányzati rendelethez 

 
A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége  
 
1. Koporsós temetés esetén 220 000.- Ft 
2. Hamvasztásos temetés esetén 185 000.- Ft 
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3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének  ….../2012. (......) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
Elıadó:     Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 2012. február 9-én elfogadta a Képviselı-testület a …….megállapodás 
módosítását, amely szerint a tárgykörben rendeletalkotásra Lajosmizse Város Önkormányzata jogosult, 
Felsılajos Község Önkormányzata elızetes egyetértésével. Javaslom Felsılajos véleményét elfogadni. 
A rendelet elfogadásáról április 1. napjáig döntenünk kell. Az intézményvezetı javaslatot tett a bölcsıdei 
térítési díjak mellett a gondozási díj bevezetésére is. Kérdés, hogy bevezetjük e gondozási díjat.  
Sokat gondolkodtunk ezen a kérdésen, illetve megnéztük a környékbeli települések döntéseit, terveit.  
A javaslatunk az lenne, hogy az összeget állapítsuk meg egy jelképes összeggel, és ezt a díjat fizettetjük 
meg azokkal, akik igénybe veszik a szolgáltatást. Természetesen bizonyos esetekben továbbra sem kell 
fizetni az említett díjat, ezt a jogszabály meghatározza.  
Úgy gondolom, hogy ez a jelképes összeg mindenki számára megfelelı lenne. Ez a rendelet-tervezet 5.6 
pontjában található, melynek megnevezése „ egy ellátási napra jutó gondozási díjra” változna, az összege 
100 Ft lenne, a térítési díj mindösszesen 440 Ft lenne.  
Van-e valakinek más javaslata? 
Amennyiben nincs, azt javaslom, hogy fogadjuk el a rendeletet az általam elmondott módosítással és 
díjjal. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének  

8/2012. (………..) önkormányzati rendelete 
a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl, és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi  XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 29. § (2) bekezdés a)-c) és e) 
pontjában valamint a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában valamint 21. § (1) 
bekezdésében továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. 
és 3.1.l. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a 
következıket rendeli el:  
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Lajosmizse Városra és a Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, 

Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulásban (továbbiakban: Társulás) részt vevı 
Felsılajos Községre. 

(2)  A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott települések közigazgatási 
területén lakcímmel rendelkezı és a Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott személyekre. 

 
2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 
2. § 

 
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı a Gyvt.-ben meghatározottakon túl az a 

gyermek, akinek családjában idıszakos létfenntartási gond, létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli 
élethelyzet miatt többlet kiadás merült fel így különösen: 
a) betegség, kórházi ápolás  
b) 3000 Ft-ot meghaladó gyógyszerköltség 
c) iskoláztatás, élelmezés biztosítása 
d) valamelyik családtag betegsége 
e) valamelyik családtag munkanélkülivé válása 
f) elemi kár 
miatti többletköltség. 

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a szülı vagy más törvényes képviselı a 
rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon a jogosultság megállapításához a kérelemben 
meghatározott nyilatkozatok, igazolások csatolásával - a lakóhelye szerint - Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatala Népjóléti és Gyámügyi Csoportjánál vagy Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatala Felsılajosi Kirendeltségén terjesztheti elı.  
(3) A jövedelemszámításnál irányadó idıszak a Gyvt.-ben meghatározott jövedelemszámítási idıszak.   
(4) Az  (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a gyermeket 1000 Ft-tól  5000 Ft-ig 
terjedı rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban kell részesíteni.  
 

3. A személyes gondoskodás formái 
 

4. § 
 

(1) A Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti alapellátások közül az alábbiakat mőködnek:  

a) gyermekjóléti szolgálat, 
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b) gyermekek napközbeni ellátása, 
c) gyermekek átmeneti gondozása. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás a Társulás által fenntartott Lajosmizse Város 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján biztosított. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátás Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói 
Társulása által fenntartott   
a) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde és a  
b) Fekete István Általános Iskola és Kollégium útján biztosított. 

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti ellátás nevelıszülı által történik. 
 

4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének a módja, térítési díjak, hatásköri 
rendelkezés 

 
5. § 

 
(1) A 4. § (2) és (3) bekezdésében foglalt ellátások igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény 

vezetıjének kell benyújtani.   
(2) Az (1) bekezdésben foglalt ellátás igénybevételét az intézményvezetı intézkedése alapozza meg, 

kivéve, ha az ellátás kötelezı igénybevételérıl gyámhatósági határozat rendelkezett. 
(3) Az egyes hatáskörök gyakorlóját az érintett települések Képviselı-testületeinek a Szervezeti és 

Mőködési Szabályzatról szóló rendelete tartalmazza. 
 

6. § 
 

(1) Az intézményi térítési díjakat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  
 

5. Záró rendelkezések  
 

7. § 
 

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. április 01. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet 2. melléklet 5.6 pontja 2012. szeptember 1. napján lép hatályba. 
(3)A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzatának a 

gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 18/2009 (XII.17.) 
rendelete. 
 
 
  Basky András            Kutasiné Nagy Katalin  
                   polgármester                      jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012…………….. 
 
 
       Kutasiné Nagy Katalin  
                 jegyzı 
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1. melléklet a 8/2012 (……….) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem – nyilatkozat rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz 

Kérem, hogy szíveskedjenek gyermeke(i)m részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 
megállapítani, mivel családunk a következı krízishelyzetbe került. 

 

1. A kérelmezı adatai:  
1.1 az  igénylı neve : ………………………………………………………… 
1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 
1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 
1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 
1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 
1.6 Telefonszáma: ………………………………………………………… 
1.7 e-mail címe: ………………………………………………………… 
1.8. rendszeres havi jövedelmének forrása: ……………………………………………… 
1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: ……………………………………………… 
 
2. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai: 
 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme 

1      

2      

3      

4      

 
3. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
 
4. A kérelem rövid indokolása: ……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának 
napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést  

kérek – nem kérek 
 
Lajosmizse, ………………..év………………….hó…………….nap. 

 
……………………………………………… 

                                                                                      Az igénylı aláírása 
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2. melléklet a 8/2012.(……….) önkormányzati rendelethez  

 
Intézményi térítési díjak  

 
1. Az iskolai napköziben fizetendı intézményi térítési díjak  
1.1 Tízórai 81 Ft 
1.2 Ebéd 269 Ft 
1.3 Uzsonna  81 Ft 
1.4 Összesen 431 Ft , mely a kerekítés szabályainak megfelelıen 430 Ft.  
 
 
2. Iskolai menzán az ebédért fizetendı intézményi térítési díj 269 Ft, mely a kerekítés 
szabályainak megfelelıen 270 Ft.  
 
    
3. Az óvodai ellátás intézményi térítési díja 
3.1. Tízórai 50 Ft. 
3.2. Ebéd 217 Ft.  
3.3. Uzsonna 67 Ft. 
3.4. Összesen 334 Ft, mely a kerekítés szabályainak megfelelıen 335 Ft.  
 
 
4.Kollégiumi ellátás intézményi térítési díja 
4.1. Reggeli 94 Ft 
4.2. Tízórai 81 Ft. 
4.3. Ebéd 269 Ft. 
4.4. Uzsonna 81 Ft. 
4.5. Vacsora 147 Ft. 
4.6. Összesen 672 Ft, mely a kerekítés szabályainak megfelelıen 670 Ft.  

 
5 Bölcsıdei ellátás intézményi térítési díja 
5.1. Reggeli 85 Ft.  
5.2. Tízórai 42,50 Ft. 
5.3. Ebéd 170 Ft.  
5.4. Uzsonna 42,50 Ft. 
5.5. Egy napra jutó étkeztetés térítési díja 340 Ft.  
5.6. Egy ellátási napra jutó gondozási díj 100 Ft. 
5.7. Térítési díj mindösszesen (5.5+5.6) 440 Ft.  
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4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati tulajdonú vízi közmő által szolgáltatott ivóvíz-és csatornadíj legmagasabb 
hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 23/2006. (IX. 15.) 
önkormányzati rendelet és a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának 
megállapításáról szóló 22/2007. (VIII. 09.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
Elıadó:  Basky András polgármester 
 
 
Basky András polgármester: A napirend tárgyalására azért került most sor, mert két rendeletünket is 
hatályon kívül kell helyezünk. 
Az egyik ilyen rendelet, az ivóvíz és csatorna díjra vonatkozó rendeletünk. A díjak megállapításának 
mértékét eddig az önkormányzat végezte, ám ez már nem a mi feladatunk. Hatáskör hiánya miatt, már 
nem vagyunk erre jogosultak. Az emelés mértéke nem lehet magasabb 4,2 %-nál, ám a mértéket az állam 
határozza meg.  
A másik rendeletünk, melyet hatályon kívül kell helyeznünk, a helyi közlekedésre vonatkozik. Néhány 
éve vizsgáltuk a helyi közlekedésre vonatkozó igényeket. Ekkor alkottunk erre vonatkozóan egy 
rendeletet. Mivel ez idı alatt kiderült, hogy nincs ilyen igény, így a rendeletet hatályon kívül kell 
helyeznünk.  
 
Kérdés, észrevétel, módosítás van-e? Nincs. 
Aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2012. (…….) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonú vízi közmő által szolgáltatott ivóvíz-és csatornadíj legmagasabb 
hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 23/2006. (IX. 15.) 

önkormányzati rendelet és a  
menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló 22/2007. 

(VIII. 09.) önkormányzati rendelet 
 hatályon kívül helyezésérıl 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében 
eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. 1. w pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az 

önkormányzati tulajdonú vízi közmő által szolgáltatott ivóvíz-és csatornadíj legmagasabb 
hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 23/2006. (IX. 
15.) önkormányzati rendelete.  
 

2. § 
 

(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a menetrend szerinti 
helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló 22/2007. (VIII. 09.) 
önkormányzati rendelete. 

 
3. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépését követı napon 

hatályát veszti. 
 
 

  Basky András Kutasiné Nagy Katalin 
 polgármester jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ………….. 
 
 
 Kutasiné Nagy Katalin  
 jegyzı 
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5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a 
2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó:     Basky András polgármester 
 
 
Basky András polgármester: A költségvetési rendeltünket az év folyamán többször is tárgyaljuk. 
Ennek, az oka az, hogy aktualizálni kell. 
Szeretném egy – két mondattal ismertetni az érintett pontokat, kérdéseket. 
Az egyik módosítás, az általános iskola terembérletére vonatkozik.  
A másik tétel, a 8-as napirendhez kapcsolódik. Csire doktor praxisának Márton doktornı által történı 
megvásárlása a módosítás tárgya. 
A 4. pontban a vásárok alkalmával a parkolás kérdése vár megoldásra. A vásár területet mellett van egy 
nagyobb földterület, mellyel kényelmesebben meg lehetne oldani a jelenleg nagyon nehéz parkolást. 
Az elıterjesztésben, az 5. pontban a dologi kiadások eddig nem kerültek megbontásra, ezt is most tennénk 
meg. 
A Labdarúgó Klub kérte, hogy a korábban igényelt 3 000 000 Ft-ot most adjuk át nekik. Az igény egy 
fejlesztés kapcsán merült fel, mely akkor pályázati önerı volt, eddig hitelbıl biztosították, most pedig 
szeretnék igénybe venni az összeget. 
Belusz László kér szót. 
 
Belusz László képviselı: Köszönöm! A 6. ponthoz szeretnék egy gondolatot hozzáfőzni. Az említett 
fejlesztés füvesítés volt. 2011. október 10. napján Faragó Gyula kérelemmel fordult hozzánk, melyben az 
említett fejlesztéshez igényelt 2 735 000 Ft összeget. 
Szeretném megkérdezni, hogy azóta esetleg érkezett egyéb igény, mely már a 3 000 000 Ft-ra 
vonatkozik? 
Köszönöm! 
 
Basky András polgármester: Igen. Kisjuhász Sándor újabb kérelmet nyújtott be. A hitel miatt, 
idıközben újabb havi plusz kiadásuk keletkezett, ezért lett az összeg 3 000 000 Ft. Mindkét megoldás 
megfelelı, az is ha megadjuk az igényelt magasabb összeget, vagy az is, hogy nem adjuk meg. 
Hogyan látják a Képviselı Társaim, mit tegyünk? 
 
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm! 
Úgy gondolom, hogy a helyi sport szervezetek támogatása mindenképpen dicséretes, hiszen a közt 
szolgálják. Fiatalokat támogatunk, véleményem szerint adjuk meg nekik a kért összeget.  
Egy kiegészítést tennék, a hatodik pontba be kellene illeszteni egy mondatot, ami arról szólna, hogy 
Lajosmizse Város Képviselı-testülete más ehhez hasonló ügyben is így fog eljárni.  
Köszönöm! 
 
Basky András polgármester: Mindig gondolkozunk azon, hogy hogyan tudunk segíteni. A 
lehetıségekhez mérten, mindenkit támogatunk. Ígéretben meg tudjuk ezt tenni. 
Azt szeretném tudni, hogy hová kellene ezt bele tennünk? 
 
Apró Ferenc képviselı: Egyetértek, de azért látom fontosnak, hogy ha a késıbbiekben megnézik, látható 
legyen, hogy mindenkiért teszünk. Szerintem a hatos pontba bele lehetne tenni. 
  
Basky András polgármester: Minden intézmény esetében ezt tesszük. Úgy gondolom, hogy ha erre 
szóban ígértet teszünk, az untig elég, nem kellene ezt tovább bonyolítani.  
Jelen esetben a kérdés az, hogy elfogadjuk e a 3 000 000 Ft összegő támogatást. 
 
Belusz László képviselı: Igen, részünkrıl elfogadható. Kérem, hogy a késıbbiekben is ilyen pozitívan 
álljunk a kérelmekhez.  
 
Apró Ferenc képviselı: Miért nem lehet azt a mondatot bele foglalni a rendeletbe? 
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Basky András polgármester: Azért, mert egy költségvetési rendelet, számokat tartalmaz. Itt nem kell 
szándék nyilatkozatot tenni. Nincs itt a helye. Elegendı ha szóban ezt megtesszük.  
Erre vonatkozóan van módosító indítvány, vagy elfogadható a rendelet így ahogy van? 
 
Apró Ferenc képviselı: Nincs. Elfogadom amit mondasz, visszavonom a módosításra irányuló 
kérésemet. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm! 
Természetesen észrevételként elfogadjuk. 
Egyéb kérdése, véleménye, kiegészítése van-e a Képviselı-testületnek ezzel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a rendelet-tervezettel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

10/2012. (……...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 
1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w és 3.1. l. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. 
(II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
 

[A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 
2012. évi költségvetésének] 

„ 
a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 2 077 563 e Ft-ban 

aa) mőködési költségvetést 1 439 196 e Ft-ban 

ab) felhalmozási költségvetést 638 367 e Ft-ban 

   

b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 2 233 888 e Ft-ban 

ba) mőködési költségvetést 1 498 074 e Ft-ban 

bb) felhalmozási költségvetést 717 263 e Ft-ban 

bc) pénzforgalom nélküli kiadások 18 551 e Ft-ban 

melybıl: általános tartalék 0 e Ft-ban 

           és céltartalék 18551 e Ft-ban” 

hagyja jóvá.   

 
2. § 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 

2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 

2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 

2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 

2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 

2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 
(6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 

2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
(7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 

2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
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(8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

 
3. § 

 
(1) 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: 2012……………. 

/ Kutasiné Nagy Katalin / 
   jegyzı  
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1. melléklet a 10/2012. (…….) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 
                

Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása 
               Ezer Ft-ban 
    A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. 

  

Megnevezés Szakfeladat 
Személyi 
juttatás 

Munka-
adókat 
terhelı 
járulék 

Dologi és 
egyéb 
folyó 
kiadás 

Szociál-
politikai 
juttatás 

Támogatásértékő 
mőködési kiadás 

Mőködési 
célú 

pénzeszköz-
átadás 

államház-
tartáson 
kívülre 

Általá-
nos 

tartalék 

Cél-
tartalék 

Beruházás Felújítás 

Felhalmozási célú 
pénzeszközátadás 
államháztartáson 

kívülre 

Összesen 

Engedé-
lyezett 

létszám-
keret (fı) 

1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 360000     1 660                 1 660   

2. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 370000           200           200   

3. 
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, 
szállítása, átrakása 

381103                       0   

4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382101                 186 066     186 066   

5. Lakó- és nem lakóépület építése 412000                       0   

6. Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 422100     1 960                 1 960   

7. Szállítást kiegészítı szolgáltatás (Út) 522009     16 660                 16 660   

8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001     520                 520   

9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) 680002 9 397 2 108 2 397                 13 902 8 

10. Zöldterület-kezelés (Park) 813000 8 520 2 203 7 470                 18 193 6 

11. Közvilágítás 841402     37 500                 37 500   

12. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841403     7 410                 7 410   

13. Civil szervezetek mőködési támogatása 890301           8 291           8 291   

14. Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 890441                       0   

15. 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 
közfoglalkoztatása 

890442                       0   

16. 
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 
támogatása 

890506           100           100   

17. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 931102 5 545 1 449 4 295                 11 289 3 

18. Köztemetı-fenntartás és-mőködtetés 960302     100                 100   

19. Önkormányzati jogalkotás 841112                 233 053 292 169   525 222   

20. Önkormányzat igazgatási tevékenysége  841126     7 908   6 600     18 551 3 800   1 500 38 359 51 

21. Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet)     7 506 3 500 147 150               158 156   

22. Összesen   23 462 13 266 91 380 147 150 6 600 8 591 0 18 551 422 919 292 169 1 500 1 025 588 68 
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2. melléklet a 10/2012. (…….) önkormányzati rendelethez 
„1.1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 
       
         

Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása 
         
   A. B. C. D. E. F. G. 

 

Megnevezés Szakfeladat 
Személyi 
juttatás 

Munka-
adókat 
terhelı 
járulék 

Dologi és 
egyéb folyó 

kiadás 
Beruházás  Összesen 

Engedé-
lyezett 

létszám-
keret (fı) 

 
1. Önkormányzati jogalkotás 841112 22 360 5 489 3220   31 069 1 

 

2. Területi általános végrehajtó igazgatási 
tevékenység 

841124 40 057 10 120 7580 450 58 207 11 

 

3. Önkormányzatok és társulások általános 
végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841126 98 331 24 947 39 244   162 522 33 

 
4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 841133 22 333 5 541 5140   33 014 6 

 
5. Összesen   183 081 46 097 55 184 450 284 812 51 

„ 
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3. melléklet a 10/2012. (…….) önkormányzati rendelethez 
 
 „2. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 
      

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei 
     Ezer Ft-ban 

 

Megnevezés 

A. B. C. D. 

 
Önkormányzat Hivatal IGSZ  Összesen  

  1. Költségvetési bevételek         
  1.1. Mőködési bevételek 1 276 926 22 524 139 746 1 439 196 
  1.1.1. Mőködési bevételek 22 460 7 040 80 792 110 292 
  1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  586 432   0 586 432 
    1.1.2.1. Helyi adók  264 911     264 911 
    1.1.2.2. Átengedett központi adók  314 521     314 521 
    1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 7 000     7 000 
  1.1.3. Mőködési támogatások 615 673   0 615 673 
    1.1.3.1. Normatív hozzájárulások  448 700     448 700 
    1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak        0 
    1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása        0 

  
  1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott 
elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 

      0 

    1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások  166 973     166 973 
  1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 52 361 15 484 58 954 126 799 
    1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen  52 361 15 484 44 929 112 774 

  
    1.1.4.1.1.ebbıl: tám.értékő mőködési bevétel 
társadalombiztosítási alaptól  

    44 929 44 929 

  
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson 
kívülrıl  

0   14 025 14 025 

  
  1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel  

0     0 

  
  1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 
(09/45) 

0     0 

  1.2. Felhalmozási bevételek 638 367   0 638 367 
  1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  4 800   0 4 800 
    1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  1 500     1 500 
    1.2.1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tıke bevételei  3 300     3 300 
    1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei  0     0 
  1.2.2. Felhalmozási támogatások 0   0 0 
    1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak       0 
    1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások        0 
  1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 633 567   0 633 567 
    1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 0     0 

  
  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson 
kívülrıl 

633 567     633 567 

  
  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel  

      0 

  1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele        0 
  1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 0   0 0 
  1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4 1 915 293 22 524 139 746 2 077 563 
  1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele  102 000     102 000 
  1.6.1. Mőködési célra 23 629     23 629 
  1.6.2. Felhalmozási célra 78 371     78 371 
  1.7. Finanszírozási bevételek összesen 54 325     54 325 
  1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele       0 
  1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 54 325     54 325 

  
  1.7.2.1. Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás 
mőködési célra 

      0 

  
  1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás 
felhalmozási célra 

54 325     54 325 

  
1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási 
mőveletekkel együtt 2 071 618 22 524 139 746 2 233 888 

  1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás   262 288 783 742 1 046 030 

„ 
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4. melléklet a 10/2012. (……….) önkormányzati rendelethez 
 
„2.3. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 

   
Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése 

  Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti 
elıirányzat 

1. Normatív hozzájárulások 448 700 

1.1.1.    Lakosságszámhoz kötött  57 688 

1.1.2.    Feladatmutatóhoz kötött 391 012 

1.2.1.    Közoktatási feladatok 269 820 

1.2.2.    Szociális feladatok 98 212 

1.2.3.    Globális feladatok 80 668 

2. Normatív kötött felhasználású támogatások  166 973 

2.1.   Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz  54 885 

2.2.   Egyes szociális feladatok támogatása  88 

2.3.   Szociálpolitikai juttatásokra  112 000 

3. Mőködési támogatások összesen 615 673 

„ 
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5. melléklet a 10/2012. (……..) önkormányzati rendelethez 
„3. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 
           

Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi bevételei 
          Ezer Ft-ban 

1. Költségvetési bevételek 

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. 

IGSZ EGYSZI  FIÁI FIÁI 
Kollégiuma 

Mővelıdési 
Ház 

Óvoda Bölcsıde 
FIÁI 

Felsılajosi 
tagintézménye 

Óvoda 
Felsılajosi 

tagintézménye 
Összesen 

1.1. Mőködési bevételek 0 58 812 14 425 25 694 4 054 29 850 1 692 2 791 2 428 139 746 

1.1.1. Mőködési bevételek   13 883 4 644 25 694 4 054 25 606 1 692 2 791 2 428 80 792 

1.1.2. Egyéb mőködési bevételek 0 44 929 9 781 0 0 4 244 0 0 0 58 954 

  1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek   44 929 9 781     4 244       58 954 

    1.1.2.1.1. Támogatásértékő mőködési bevétel                     

   1.1.2.1.1.1.ebbıl: támogatás  értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól    44 929               44 929 

  1.1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl                    0 

1.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                    0 

1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1.2.2.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen                    0 

  1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl                    0 

  1.2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel                    0 

1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                    0 

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek                   0 

1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 0 58 812 14 425 25 694 4 054 29 850 1 692 2 791 2 428 139 746 

1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.1. Mőködési célra                   0 

1.6.2. Felhalmozási célra                   0 

1.7. Finanszírozási bevételek összesen                   0 

1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 0 58 812 14 425 25 694 4 054 29 850 1 692 2 791 2 428 139 746 

1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás  21 824 91 154 287 062 114 595 46 156 140 501 19 489 38 049 24 912 783 742 

„ 
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6. melléklet a 10/2012. (………..) önkormányzati rendelethez 
 „4. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 
      

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai 
      
     Ezer Ft-ban 
  Megnevezés Önkormányzat Hivatal IGSZ  Összesen  

  1. Költségvetési kiadások         

  1.1. Mőködési kiadások 290 449 284 362 923 263 1 498 074 

  1.1.1. Személyi juttatás 23 462 183 081 516 881 723 424 

  
1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 

13 266 46 097 134 140 193 503 

  1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 91 380 55 184 272 242 418 806 

  1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 162 341     162 341 

    1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 6 600     6 600 

  
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson 
kívülre 

8 591     8 591 

  
  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 
támogatás 

147 150     147 150 

    1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás       0 

  1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai        0 

  1.2. Felhalmozási kiadások 716 588 450 225 717 263 

  1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  422 919 450 225 423 594 

  1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  292 169     292 169 

  1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 500     1 500 

    1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások  0     0 

  
  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson 
kívülre 

1 500     1 500 

    1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás        0 

  1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése       0 

  1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 18 551     18 551 

   1.4.1.ebbıl: általános tartalék 0     0 

   1.4.2.          céltartalék 18 551     18 551 

  1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1 025 588 284 812 923 488 2 233 888 

 
1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 
folyósított támogatás 

1 058 000     1 058 000 

      
Céltartalék részletezése 

    Ezer Ft-ban 
 Megnevezés Önkormányzat 

 1. Intézmények mőködési kiadása 15 826 

 
2. Többcélú Kistérségi Társulás részére (pszichológus, gyógypedagógus, iskolapszichológus, 
tagdíjak) 

2 725 

 3. Céltartalék összesen 18 551 

 
„ 
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7. melléklet a 10/2012. (……...) önkormányzati rendelethez 
 
„4.1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 
    
 Önkormányzat egyéb mőködési kiadásainak részletezése 
    

Támogatásértékő mőködési kiadás 
   Ezer Ft-ban 
 

  
Megnevezés eredeti 

elıirányzat  
 1. Lajosmizsei Rendırırs 500 
 2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 100 
 3. Tőzoltóság 6 000 
 4. Támogatásértékő mőködési kiadás 6 600 
       

Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre 
   Ezer Ft-ban 
 

  
Megnevezés eredeti 

elıirányzat  
 1. Egyház 100 
 2. Non-profit szervezetek  8 291 
 2.1. LEADER HACS 349 
 2.2. Polgárırség 200 
 2.3. Lajosmizséért Közalapítvány 2 342 
 2.4. Bursa Hungarica 400 
 2.5. Sportszervezetek 5 000 
 2.5.1. Lajosmizsei Sakk Kör 100 

 2.5.2. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület 75 

 2.5.3. Asztalitenisz Club 100 

 2.5.4. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt labdarúgás) 3 125 

 2.5.5. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés) 350 

 2.5.6. Mizse Kézilabda Club 950 

 2.5.7. Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub 150 

 2.5.8. Lajosmizsei UKC 100 

 2.5.9. Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület  50 

 3. Vállalkozások 200 
 3.1. Folyékony hulladék elszállítása 200 
 4. Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen 8 591 
 

„ 
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8. melléklet a 10/2012. (……..) önkormányzati rendelethez 
 
„4.3. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 
     
     
 Felhalmozási kiadások részletezése 
     
    Ezer Ft-ban 

 

  
Megnevezés 

Önkormányzat Hivatal 

 eredeti elıirányzat 

 
1. 

Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése 
Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 

248 344   

 2. 
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése 
Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (saját forrás) 

43 825   

 3. Felújítás összesen 292 169   

 4. 
Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja   
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 

63 000   

 5. 
Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja   
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás) 

6 674   

 6. 
Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja   DAOP-
5.2.1/E-09-2010-0005 

100 000   

 7. 
Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja   DAOP-
5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás) 

16 392   

 8. Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat TP-1-2011 22 723   

 9. 
Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" 
DAOP-4.2.1-11 

199 500   

 10. 
Lajosmizse "Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés-korszerősítés 
DAOP-4.2.1-11 

10 500   

 11. 
Tulajdonrész rendezés - 159/2011. (XI.24.)ÖH                       (Dózsa 
Gy. Út 82. volt Pártház) 

3 000   

 12. Járdaépítés 800   

 13. Tőzbiztos szekrény (anyakönyv)  450 

 14. Vásári parkoló (0269/34 hrsz-ú külterületi ingatlan) 330   
 15. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen 422 919 450 
     
     
 Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 

    Ezer Ft-ban 

 

  
Megnevezés 

Önkormányzat Hivatal 

 eredeti elıirányzat 

 1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 1 500   

 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1 500   
„ 

 



9. melléklet a 10/2012. (…….) önkormányzati rendelethez 
 
„5. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 
           

Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi kiadásai 
           

          Ezer Ft-ban 

1. Költségvetési kiadások 

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. 

IGSZ EGYSZI  FIÁI FIÁI 
Kollégiuma 

Mővelıdési 
Ház Óvoda Bölcsıde 

FIÁI 
Felsılajosi 

tagintézménye 

Óvoda 
Felsılajosi 

tagintézménye 
Összesen 

1.1. Mőködési kiadások 21 824 149 741 301 487 140 289 50 210 170 351 21 181 40 840 27 340 923 263 
1.1.1. Személyi juttatás 16 347 71 314 211 207 49 614 26 405 96 661 11 311 20 547 13 475 516 881 
1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

4 381 18 397 53 991 13 324 7 129 25 076 3 054 5 229 3 559 134 140 

1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 096 60 030 36 289 77 351 16 676 48 614 6 816 15 064 10 306 272 242 
1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 pénzmaradvány átadás                   0 
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                    0 
1.2. Felhalmozási kiadások 0 225 0 0 0 0 0 0 0 225 
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val    225               225 

1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  
      

  
 

          0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 pénzmaradvány 
átadás 

                  0 

1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                    0 
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 1.4.1. Általános tartalék                   0 
 1.4.2. Céltartalék                   0 
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 21 824 149 966 301 487 140 289 50 210 170 351 21 181 40 840 27 340 923 488 

„ 
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10. melléklet a 10/2012. (……….) önkormányzati rendelethez 

„6. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 
           
           
 Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege  
           
          Ezer Ft-ban 
 

  
A. B. C. D. 

  
E. F. G. H. 

 Önkormányzat Hivatal  IGSZ Mindösszesen Önkormányzat Hivatal  IGSZ Mindösszesen 

 1. Költségvetési bevételek         2. Költségvetési kiadások         

 1.1. Mőködési költségvetés 1 276 926 22 524 139 746 1 439 196 2.1. Mőködési költségvetés 290 449 284 362 923 263 1 498 074 

 1.1.1. Mőködési bevételek  22 460 7 040 80 792 110 292 2.1.1. Személyi juttatások 23 462 183 081 516 881 723 424 

 1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  586 432     586 432 2.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok  13 266 46 097 134 140 193 503 

 1.1.3.  Mőködési támogatások  615 673     615 673 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 91 380 55 184 272 242 418 806 

 1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 52 361 15 484 58 954 126 799 2.1.4. Egyéb mőködési kiadások  162 341     162 341 

         0 2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0     0 

 1.2. Felhalmozási költségvetés 638 367   0 638 367 2.2. Felhalmozási költségvetés 716 588 450 225 717 263 

 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4 800     4 800 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 422 919 450 225 423 594 

 1.2.2. Felhalmozási jellegő támogatások  0     0 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 292 169     292 169 

 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 633 567     633 567 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 500     1 500 

 
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele 0   0 0 2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 

törlesztése 0   0 0 

 1.3.1. Mőködési célra 0     0 2.3.1. Mőködési célra 0     0 

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

 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 0     0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  18 551     18 551 

 
1.5. Költségvetési bevételek összesen 
1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1 915 293 22 524 139 746 2 077 563 

2.5. Költségvetési kiadások összesen 
2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 1 025 588 284 812 923 488 2 233 888 

 
1.6. Elızı évek pénzmaradványának 
igénybevétele  102 000   0 102 000         0 

 1.6.1. Mőködési célra 23 629     23 629         0 

 1.6.2. Felhalmozási célra 78 371     78 371         0 

 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 54 325   0 54 325 2.6. Finanszírozási kiadások összesen       0 

 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele       0         0 

 
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának 
bevételei 

54 325     54 325         0 

 
1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı 
finanszírozási mőveletekkel együtt 2 071 618 22 524 139 746 2 233 888 2.7.Tárgyévi kiadások, a belsı és külsı 

finanszírozási mőveletekkel együtt 1 025 588 284 812 923 488 2 233 888 

 
 



Basky András polgármester: Józsáné dr. Kiss Irén kér szót. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm! 
Az lenne a kérésem a rendeletek tárgyalása után, hogy mivel Márton doktornı éjszaka ügyeletes volt, 
és most végzett reggel, vegyük elıre az İt érintı napirend tárgyalását, hogy tudjon pihenni. 
Köszönöm! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm! 
Úgy gondolom, hogy a kérésnek eleget tudunk tenni. 
 
6./ Napirendi pont 
I. Dr. Csire Géza háziorvos praxisjogának értékesítésével összefüggı döntések 
II. Háziorvosi rendelık biztosítása az Egészségház épületében 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Akkor elıször is köszöntöm körünkben Márton doktornıt.  
Szeretném elmondani, hogy İ korábban megegyezett Csire doktorral a praxisának megvásárlásáról. 
Ezután Csire doktor helyett İ fog majd praktizálni. Mint azt tudjuk, Csire doktor korábban nem az 
egészségházban rendelt. A doktornı azonban kérte, hogy İ itt szeretne rendelni a késıbbiekben. 
Átcsoportosítással megoldható lenne, hogy ott tarthassa a rendeléseit. Egy rendelı helyiség kis 
átalakítással alkalmas lenne a célra. Az említett átalakításokkal alkalmasak lesznek a rendelık a 
mőködésre. A minimális feltételek biztosítása érdekében kell ezeket a lépéseket megtennünk. A 
helyiségben rendelkezésre áll hőtı, számítógép, illetve program, ám a mőködéshez a feltételek egésze 
még nem biztosított.  
Az elıterjesztéshez kapcsolódóan azt is el kell mondanom, hogy beérkezett hozzánk Svébis doktor 
kérelme, mely szerint a késıbbiekben İ is szeretne az egészségházban rendelni.  
Korábban a háziorvosaink nem itt végezték a tevékenységüket. Ekkor átalakítottuk az épületet a 
kihasználatlanság miatt. Azonban most, hogy visszajönnek az orvosaink, nagy lesz a túlterheltség.  
Két dolgot tudunk tenni, hogy csökkentsük a terheltséget.  
Az egyik lehetıség, hogy egy rendelın belül váltott mőszakban rendelnek az orvosok, a másik 
lehetıség, hogy új helyet keresünk rendelı kialakítására. Egyik lehetıség, hogy a Mizsei utca felöli 
„köz” beépítésre kerül, így ezt vehetné igénybe Svébis doktor. Errıl a kérdésrıl azonban majd 
döntünk a késıbbiekben.  
Azzal, hogy az egészségház terheltsége megnıtt, ezzel együtt a parkolási lehetıség is egyre inkább 
nehézkes. Sokan vannak, akik nehezen mozognak, számukra meg kell oldani, hogy ne kelljen 
esetenként akár több száz méterre megállniuk.  
Ennyit szerettem volna a napirenddel kapcsolatban elmondani. 
Az elıterjesztést tárgyalta a PTK, és az ÖIB, elfogadásra javasolják.  
 
Kérdezem, hogy valakinek van e egyéb kérdése, hozzászólása? 
Józsáné dr. Kiss Irén kér szót. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm! 
Tisztelt Képviselı társaim, tisztelt jelenlévık! 
Szeretném elıször is elmondani, hogy dr. Márton Rozália Lajosmizsén praktizál. Az orvosaink 
javasolták İt, amikor dr. Csire Géza helyettesítésének kérdése felmerült. Akkor az ügyelet ellátására 
szerzıdést kötöttünk, így a helyi lakosok már többször találkozhattak a doktornıvel. Mindannyian 
nagy örömmel, pozitívan fogadtuk Csire doktor döntését, a lakosok és a kollégák is egyaránt. Az én 
javaslatom az, hogy kössük meg a szerzıdést a doktornıvel. 
A másik kérdés, amely felmerült az, hogy hogyan tudjuk az orvosokat elhelyezni az egészségházban.  
dr. Gócz Irén doktornı költözése kapcsán üresedett egy szoba, illetve a doktornı mellett elfér a 
szívorvosunk is. İk meg tudják oldani közös rendelıben a rendelésüket. Az átalakításokra 
vonatkozóan ajánlatokat már kértünk be. A minimum feltételeket mindenképpen biztosítanunk kell. 
Rendelıkön belül tudunk eszközöket átcsoportosítani. Minden lehetıséget megragadunk, keressük a 
megoldást, hogy a lehetı legkedvezıbben tudjuk átalakítani a rendelıket. Köszönöm! 
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Basky András polgármester: Köszönöm! 
Valakinek van e egyéb kérdése, hozzászólása? 
Szeretném átadni a szót dr. Márton Rozália doktornınek. 
 
 
dr. Márton Rozália háziorvos: Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a bizalmat! Az elmúlt 
hónapokban már egyre inkább sikerült megismernem a lakosságot, a szokásokat. Van kedvem itt 
dolgozni, esetleg itt élni, nagyon megszerettem a várost, a környezetet. Nagyon jó érzés töltött el, 
amikor megláttam a rendelıt. Ezenkívül nagyon szívesen dolgozom együtt Augusztin doktorral.  
Még egyszer nagyon szépen köszönöm a lehetıséget és a bizalmat.  
 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen én is! 
 
 
Ha nincs egyéb kérdés, szavaztatnám az elıterjesztésben látható I. határozat – tervezetet, mely a 
praxisjogra vonatkozik. 
Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 

 
39/2012. (III. 29.) ÖH 
Dr. Csire Géza praxisjogának 
értékesítése 
 

Határozat 
 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. Csire Géza praxisjogának 

elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul veszi, egyúttal nyilatkozik, hogy a 
praxisjogot megszerezni kívánó orvossal dr. Márton Rozáliával - a praxisjog megszerzése 
esetén - Lajosmizse Város Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
körzetekrıl szóló rendeletében meghatározott VI. számú háziorvosi körzetre vonatkozóan 
területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerzıdést kíván kötni. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1.) pontban foglaltak 
tekintetében felhatalmazza a polgármestert az elıterjesztés 4. melléklete szerinti elıszerzıdés, 
majd a feladat-ellátási szerzıdés megkötésére. 

 
 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. március 29. 
 

Ha nincs egyéb kérdés, szavaztatnám az elıterjesztésben látható II. határozat – tervezetet, mely a 
rendelık kialakítására vonatkozik. 
Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 

 

40/2012. (III. 29.) ÖH 
Háziorvosi rendelık biztosítása 
az Egészségház épületében 
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Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. Márton Rozália részére a 
háziorvosi tevékenység folytatásához az Egészségház épületében 2012. május 1. napjától az 
1-96. jelő rendelıhelyiséget biztosítja. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Lajosmizse Város 

Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének vezetıjét a rendelı 
helyiségek kialakítására vonatkozóan a szükséges intézkedések megtételére. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a rendelıhelyiségek kialakításával 

összefüggı költségeket Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi 
költségvetésérıl szóló 2/2012.(II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete „Céltartalék 
részletezése” táblázat 1 sorában foglalt intézmények mőködési kiadás soron szereplı összeg 
terhére biztosítja. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. március 29. 

 
 
7./ Napirendi pont 
Az önkormányzat vagyon- és felelısségbiztosításával kapcsolatos alkuszi megbízás 
felülvizsgálata 
Elıadó: Basky András polgármester: 
 
Basky András polgármester: Ha a biztosításainkat alkusz cégen keresztül kötjük meg, 
kedvezményeket, egyéb lehetıségeket tudunk elérni.  
Jelenleg szerzıdésünk van a BAG alkusz céggel, illetve a Generálinál van még biztosításunk.  
A kérdés az, hogy választunk e új alkusz céget, vagy maradunk a jelenleginél.  
Kértünk kimutatásokat arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi állapoton mi az ami változtatható, illetve új 
ajánlatokat is kértünk. 
Három cég állt ez ügyben rendelkezésünkre. A jelenlegi, tehát a BAG, a Harmónia Group, illetve az 
Optimális elnevezéső cégek. 
Mindannyian elküldték számunkra, hogy mit tudnak kínálni nekünk, nagyon nehéz a döntés. 
 A bizottsági ülésen sokat egyeztettünk a tekintetben, hogy hogyan lehet jó döntést hozni.  
Szeretném átadni a szót Józsáné dr. Kiss Irénnek. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Köszönöm szépen! 
A tegnapi nap folyamán nagyon hosszan tárgyaltuk a kérdést. Nagyon sok alternatíva felmerült, 
azonban kialakult egy olyan álláspont, melyet mindenki támogatni tudott. 
A megoldás az lenne, ha a Képviselı-testület mindhárom céget megbízná azzal, hogy tárja fel a 
vagyont, az eseményeket, a személyeket, a különbözı lehetıségeket. Az lenne a kérésünk, hogy ez 
alapján vessék össze, versenyeztessék meg a biztosítókat, majd ezután tárják elénk a lehetıségeket, és 
jelöljék meg, hogy İk mire vállalnak felelısséget.  
Ezután a három cég dolgozza fel az eredményeket, tárják elénk, és ezután egy újabb napirend keretén 
belül tudunk majd dönteni.  
Köszönöm! 
 
Basky András polgármester: Kérdése van valakinek? Amennyiben nincs, szeretném a szót átadni az 
érintett cégeknek. 
 
Zvara Péter BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft képviselıje: Köszönöm szépen! 
Annyit szeretnék csupán elmondani, hogy nagyon bölcs döntésnek tartom, és köszönöm a lehetıséget. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm! Molnár Cintiának adom meg a szót. 
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Molnár Cintia Harmonia Group Biztosítási Alkusz Kft  képviselıje: Köszönöm! Nekem is ez a 
véleményem, abszolút vállalható az amit kér tılünk a Képviselı – testület. Mindent megteszünk az 
ügy érdekében. 
Köszönöm! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm! 
Az Optimális cég képviselıje késésben van. 
Az lenne még a kérdésem, hogy milyen határidıt határozzunk meg a feladat elvégzésére?  
 
Molnár Cintia Harmonia Group Biztosítási Alkusz Kft  képviselıje: Véleményem szerint ez 30 
nap legyen. 
 
Basky András polgármester: Úgy gondolom, hogy ez elfogadható, akkor eszerint április 30. napjáig 
kell ajánlatot adni.  
 
Kérdezem, hogy a napirenddel, illetve az elhangzottakkal kapcsolatban valakinek van e kérdése, 
módosítása?  
Amennyiben nincs, és aki egyetért azzal, hogy tárjuk fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a 
biztosítandó vagyont, eseményeket, személyeket, valamint, hogy versenyeztessük meg a biztosító 
társaságokat, azzal, 2012. április 30-ig küldjék meg ajánlatukat, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 

41/2012. (III. 29.) ÖH 
Az önkormányzat vagyon-és felelısségbiztosításával  
kapcsolatos alkuszi megbízás felülvizsgálata 
 
 

Határozat 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az alkusz cégek kiválasztása 
tárgyában nem dönt, viszont mindhárom alkusz céget az alábbi feladatok elvégzésére kéri fel: 

1. Tárják fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a biztosítandó vagyont, eseményeket, 
személyeket. 

2. Versenyeztessék meg a biztosító társaságoknál az 1. pontban foglalt biztosítandó tételeket. 
3. Az 1-2 pontban foglalt feladatok elvégzésének eredményét nyújtsák be a polgármester részére 

2012. április 30-ig. 
4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 3. 

pontban beérkezett anyagokat összehasonlítható táblázatos formában terjessze elı a 
Képviselı-testület májusi, vagy júniusi soros ülésére.  

 
 
 
Határid ı: 2012. március 29, április 30., illetve májusi vagy júniusi soros ülés  
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 

8./ Napirend pont 
BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft kérelme 
Elıadó:   Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A képviselıje a KFT-nek nincs jelen. Az elızı bizottsági üléseken 
részt vett. Van egy kérelme, melyben azt kéri, hogy az önkormányzat járuljon hozzá ahhoz, hogy 
Lajosmizsén házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést végezzen. A bizottsági ülésen is hosszasan 
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tárgyaltuk, hogy milyen lehetıségek vannak ebben a dologban, érdemes-e a hozzájárulást megadni, 
vagy sem. Ezt a feladatot Lajosmizse és Felsılajos tekintetében, valamint a Kistérség tekintetében is 
társulásban látjuk el. A döntéseket mind a két településnek meg kell hozni, Lajosmizse és Felsılajos 
tekintetében és a kecskeméti Kistérségnek is. Ahhoz, hogy az önkormányzat ilyen engedélyt 
kiadhasson, a jelenlegi szolgáltatáshoz képest többletszolgáltatás kell, hogy legyen a KFT részérıl, de 
jelenleg ez nem látszik. A másik dolog, hogy a házi segítségnyújtás jelen pillanatban is megoldott 
Lajosmizsén, az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény el tudja látni a feladatot, szabad 
kapacitása is van. A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint az 
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága nem támogatta a kérelmet, mert el tudjuk látni a feladatot, s 
nem látjuk azt, hogy többletszolgáltatást nyújtana a helyi lakosoknak.  
Kérdezem a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e szólni? 
Amennyiben nem, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja azt, hogy ne  adjuk meg a szociális törvény 58/A § (2) bekezdés (2c) pontja szerinti 
hozzájárulási nyilatkozatot a BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft kérelmére, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
42/2012. (III. 29.) ÖH 
Hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás 
biztosításához 
 
 

Határozat 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a BAUTIS Nonprofit 
Közhasznú Kft. részére,  Lajosmizse Város közigazgatási területére, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (2) bekezdés (2c) pontja szerinti hozzájáruló 
nyilatkozatot nem adja meg.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. március 29. 
 
 
9./ Napirendi pont 
A Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és 
fennmaradt önerı továbbutalása 
Elıadó:    Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elmúlt alkalommal döntöttünk arról, hogy a BÁCSVÍZ Zrt 2 millió 
forinttal járult hozzá, hogy a Konzorcium mőködni tudjon. 1.219.000.- Ft az a megmaradó pénz, ami 
Lajosmizsét illetné, összesen pedig 202 millió forint ez a keretösszeg a támogató településeket 
illetıen. A szükséges dokumentumok elkészültek. A Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító program, 
amiben Bács-Kiskun, Csongrád volt benne, nagy projekt volt, azért húzódott el ennyire. Ezért az a 
döntés született, hogy kisebb és áttekinthetıbb projektre lebontva csatlakozzanak a települések. 
Lajosmizse a Kékvíz Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társuláshoz csatlakozott. Ahhoz, hogy ez 
a társulás mőködni tudjon és fizetni tudja a költségeit, hozzá kell járulni az önkormányzatnak. Egy 
nagyon praktikus javaslata volt a BÁCSVÍZ Zrt-nek, hogy az a pénz, ami ide utalódik, 1.219.000.- Ft, 
azt utaljuk át a Kékvíz Ivóvíz-minıségjavító Önkormányzati Társulásnak, melybıl ı finanszírozni 
tudja az önrészeket, a menedzsmenteket. Ez egy nagyon jó projekt, mert az önkormányzatnak nem 
került pénzébe az ivóvízminıség-javító program. A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta, én is támogatom. Kérdés van-e az elhangzottakkal 
kapcsolatban? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
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Aki elfogadja a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként 
befizetett és fennmaradt önerı továbbutalását az elıterjesztés határozat-tervezete szerint, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
43/2012. (III. 29.) ÖH 
A Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési 
hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerı továbbutalása 

 
 

Határozat 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dél-alföldi 
Ivóvízminıség-javító Konzorcium Taggyőlésének 8/2011. (12.07) TGY. határozata alapján, a Dél-
alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt 
önerı 70%-át, - Lajosmizse esetében- 1.219.579.-Ft-ot azaz Egymillió- kettıszáztizenkilencezer-
ötszázhetvenkilenc  Ft-ot, az önkormányzat számláján történı jóváírást követıen átutal a Kék-víz- 
Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás OTP Bank Nyrt.-nél 
vezetett 11732002-15773977 sz. bankszámlájára, a „Kék-víz”projekt nem elszámolható költségeinek 
fedezetére.    
 
Határid ı: 2012. március 29.  
Felelıs:     Képviselı-testület 
 
 
10./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület önkormányzati tőzoltóságként történı 
további mőködtetése 
Elıadó:   Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Annak idején, hogy Köztestület jöhessen létre Lajosmizsén, az 
Önkéntes Tőzoltóság és Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
létrehozza a Köztestületet. Az új változások következtében önkormányzati tőzoltósággá lehet 
átalakítani a lajosmizsei Köztestületet. Ez anyagilag jelent terhet, mivel a vonulás területe Táborfalva, 
Lajosmizse, Ladánybene. Az állam ad valamennyi támogatást, de fenn kell tartani, hogy mőködıképes 
legyen. Most egy döntéssel kimondjuk azt, hogy önkormányzati tőzoltóságot tartunk fenn 
Lajosmizsén. Eddig az Önkéntes Tőzoltó Köztestület tartotta fenn és a környezı települések is 
hozzájárultak a mőködéséhez. Olyan döntést javaslok, hogy az önkormányzat és a Tőzoltó Egyesület 
közösen tartsa fenn továbbra is a tőzoltóságot. A 3. oldalon látható, hogy ki mekkora összeggel járul 
hozzá a tőzoltóság fenntartásához. Lajosmizsére 9.009.000.- Ft jut, 6 millió forintot az önkormányzat, 
3 millió forintot pedig a tőzoltó egyesület tesz hozzá, s a többi település is hozzátette a ráesı részeket.  
A Városi Tőzoltó Egyesülettıl megérkezett a nyilatkozat, hogy továbbra is részt kívánnak venni a 
tőzoltóság fenntartásában. 2006-ban azt mondta az önkormányzat, hogy delegál képviselıket, hogy 
rálátása legyen a tőzoltóságra. Az elızı idıszakban Koller Dániel, dr. Cserényi Péterné és Apró 
Ferenc lett delegálva. Most Koller Dániel és Apró Ferenc lett delegálva és dr. Balogh László is. A 
Tőzoltó Köztestület elnöke Koller Dániel lett. A Köztestület és az Önkormányzat jó döntést hozott, 
mert idıközben a Magyar Tőzoltó Szövetség Bács-Kiskun Megyei alelnökének megválasztották 
Koller Dánielt. A tőzoltóság megszépült, pozitívan értékeljük az elmúlt idıszakot. Idıközben 
parancsnokváltás történt. Sánta Tibor lett a tőzoltóparancsnok, ı látja el ezeket a feladatokat Szarvas 
Attila lemondása óta. 
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Koller Dániel tőzoltó köztestület elnöke, képviselı: Sánta Tibor önkéntes tőzoltóparancsnok volt. 
Nagyon nagy elırelépést fog mutatni az új parancsnoknak a belépése.  
Az utánpótlás nevelı foglalkoztatást kardinális kérdésnek tartja. Katasztrófavédelmi verseny lesz 
áprilisban. Az iskola igazgatóját megkerestük ez ügyben. 
Az elmúlt idıszakban országosan nagyon sok avar- és tőzeset történik, ez a szárazságnak köszönhetı. 
Egy fenyves erdı gyulladt ki, koronaégés történt, a fiúk az erdı 85 %-át megmentették, egy pár ezer 
forintos kár keletkezett a több millió forintos kár helyett. Kecskemét a mi megkezdett oltásunkhoz 
képest 9 perc múlva tudott kiérni, így több millió forintos kár keletkezhetett volna, ha mi nem kezdtük 
volna meg a mentést. Nagyon alapos munkát kellett a fiúknak végezni.  
Volt egy családi ház, amely nádtetıs épület volt, s leégett. Az érintetteknek ez nagy tragédia, de ami 
szerencse, hogy a mellette lévı melléképületben nagy értékő gépek voltak, s az nem égett le. A családi 
házban található vagyontárgyak teljesen ki lettek mentve a tőzoltóság segítségével, a tetı égett le. 
Táborfalván is volt egy ember életének a megmentése. Nagyon nagy szükség van a mőszaki mentésre 
a környezı településeken és Lajosmizsén. 
Lajosmizsei Tőzoltó Önkéntes Parancsnokság lett az új nevünk. El fog indulni a weblapunk is. 
Szeretnénk, ha az önkormányzat honlapján is kaphatnánk egy kis teret közérdekő információk 
megtételére. 
Parancsnok Úr azért nincs jelen, mert Salgótarjánban futóverseny van, s erre ı be szokott nevezni, s 
eredményeket szokott elérni. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük. Gratulálok alelnök Úrnak és a parancsnok Úrnak is. Ezek 
az információk azért fontosak, mert amikor döntést kell hozni, ezek megvilágítják azt, hogy milyen 
nagy szükség van a tőzoltóságra. 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet szavaztatnám. A 
4. pontjában változás van. Az van benne, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete együttmőködési megállapodást köt a kecskeméti és a dabasi hivatásos tőzoltósággal. Ezt nem 
mi kötjük. A megállapodás megkötésében az önkormányzat közremőködik a kecskeméti és a dabasi 
tőzoltósággal. Április 1-jével fenntartjuk a tőzoltóságot. Együttmőködési megállapodást kötünk 
Felsılajossal és Táborfalvával. 
 
Koller Dániel köztestület elnöke, képviselı: dr. Balogh László belsı ellenır delegálva lett. Nagyon 
jó döntés volt. dr. Balogh Lászlót kértük meg, hogy az alapszabályban segítsen. Nagyon jó 
alapszabályt készített, ezt köszönjük a köztestület nevében. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük. Kérdezem, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a módosítással együtt elfogadja a Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület 
önkormányzati tőzoltóságként történı további mőködtetését, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
44/2012. (III. 29.) ÖH 
Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület önkormányzati tőzoltóságként történı 
további mőködtetése 
 

Határozat 
 
 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a vonulási területben érintett 
települési önkormányzat vállalja, hogy a Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestületet a 
Városi Tőzoltó Egyesülettel közösen 2012. április 1-tıl önkormányzati tőzoltóságként továbbra is 
fenntartja.  
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2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a vonulási területben érintett 
települési önkormányzat együttmőködési megállapodás megkötését kezdeményezi az önkormányzati 
tőzoltósággal és a vonulási területben érintett többi települési önkormányzattal (Felsılajos, 
Ladánybene, Táborfalva) az önkormányzati tőzoltóság fenntartásával, a települési hozzájárulás 
fizetésével kapcsolatban. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete javasolja a 
vonulási területben érintett fenti önkormányzatok részére, hogy az önkormányzati hozzájárulás 
mértékét lakosságszám arányosan állapítsák meg. 
 
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat 2. pontjában meghatározottak teljesítése érdekében tárgyalásokat folytasson az érintettekkel, 
és annak eredményét együttmőködési megállapodásban rögzítse.  
 
4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a feladatellátással kapcsolatban 
együttmőködési megállapodás megkötésében közremőködik a Kecskeméti és a Dabasi hivatásos 
tőzoltósággal. 
 
5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat 3) és 4) pontjában meghatározott együttmőködési megállapodásokat aláírja.  
 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2012. március 29. 
 
 
Basky András polgármester: Megérkezett dr. Dutkon Alexandra pályázó fogszakorvos 10.30 órakor. 
Az ı kérése volt, hogy a napirendet akkor tárgyaljuk, amikor megérkezik. 
 
 
11./ Napirendi pont 
Pályázat elbírálása fogorvosi tevékenység ellátására 
Elıadó:    Basky András polgármester 
 
 
Basky András polgármester: Amikor szeptemberben Szántó doktor Úr jelezte, hogy nem kívánja 
tovább folytatni a praxist Lajosmizsén, akkor meghirdettük ezt a fogorvosi állást és a fogorvosi 
helyettesítést. A pályázatra dr. Dutkon Alexandra jelentkezett, de a megadott határidıig nem tudott 
megegyezni dr. Szántó Kristóffal a praxisjog megvásárlásában. Új helyzet elıtt álltunk. Az intézmény 
alapító okiratába beletettük a fogorvosi tevékenységet, tárgyalásokat folytattunk a fogorvosokkal, 
hogy el tudják-e vállalni helyettesítést, de ez eredménytelen lett. Akkor vetıdött fel, hogy dr. Dutkon 
Alexandrát megkérjük a helyettesítésre. İ ezt elvállalta, s jelenleg is İ látja el a helyettesítést a 3. 
számú fogorvosi körzetben, viszont új pályázatot kellett kiírni. Az új pályázati kiírásra két pályázat 
érkezett be, egyik dr. Dutkon Alexandrától, a másik dr. Dénes Zsolttól. Dr. Dénes Zsolt 
Kerekegyházán lakik, s Simontornyán végez fogorvosi tevékenységet. 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint az Önkormányzat Intézményeinek 
Bizottsága tárgyalta, mérlegelte azt, hogy milyen megoldás lenne a legcélszerőbb az önkormányzat és 
a betegek részérıl. 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága méltányolta azt, hogy dr. Dutkon Alexendra már az 
elızı pályázati kiírásra is beadta pályázatát, vállalta a helyettesítést, és a betegek részérıl is pozitív 
visszajelzések érkeztek, ezért dr. Dutkon Alexandrát javasolta a 3. számú fogorvosi körzet 
fogszakorvosának megválasztani. 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság is tárgyalta a napirendet. Arról is szó volt, - 
mivel a szájhigiéniai feladat ellátását a fogorvosok közösen látták el az önkormányzattal -, hogy ezt a 
feladatot 2013. január 1-jétıl átadnánk dr. Dutkon Alexandra részére. Ha ı ezt vállalja, hogy meg 
tudja oldani, akkor a szerzıdést úgy kötnénk meg vele. Kérdezem az intézményvezetı Asszonyt, hogy 
kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat további információkkal? 
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Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezetıje, képviselı: Köszönöm a szót. Annyival 
szeretném kiegészíteni az elhangzottakat, hogy ebben az egész folyamatban volt egy olyan 
momentum, hogy 2012. február 1-jével dr. Szántó Kristóf nem rendel Lajosmizsén. Mivel 12 évig 
dolgozott Lajosmizsén, s nagyon jó színvonalú tevékenységet végzett, ezt szerény ajándékkal meg is 
köszöntük. A doktor Úr távozásával nem volt fogorvos a 3. számú körzetben. A jelenleg praktizáló 
fogorvosok nem vállalták a helyettesítést. Felsılajos község fogorvosa dr. Sipos Judit heti 3 órát 
vállalta volna, s az OEP heti 15 óra esetén finanszírozza a tevékenységet. Ebben a helyzetben 
polgármester Úr felkérte a helyettesítésre dr. Dutkon Alexandrát, aki ezt vállalta. Napi 9-10 beteget lát 
el, 110 beteget látott el az elmúlt idıszakban a betegek megelégedésére. Feltétlenül, és jó szívvel 
javaslom a szerzıdés megkötését dr. Dutkon Alexandrával.  
 
Basky András polgármester: Van-e kérdés? Amennyiben nincs, átadom a szót dr. Dutkon 
Alexandrának. 
 
 
dr. Dutkon Alexandra pályázó fogszakorvos: Nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetést és azt a 
lehetıséget, hogy ismét itt lehetek a Polgármesteri Hivatalban. Szeretnék köszönetet kifejezni a 
polgármester Úrnak, hogy március 1-éjén megadta a lehetıséget arra, hogy helyettesíthessek. Nagy 
Juditnak is szeretném megköszönni, hogy papírformában sok akadályon átmentünk és Igazgató 
Asszonynak az abszolút pozitív hozzáállását és a rendelı kialakítását. Köleszné Hanák Gabriellának is 
szeretném megköszönni a jó tanácsokat és a segítséget. A rendelı hangulata jól alakult és nagyon szép 
lett. Fekete Zolinak és társának, Imikének is szeretném megköszönni a segítségét, akik minden esetben 
ott voltak, és megcsinálták azokat a munkákat, amikre szükség volt. Természetesen a két 
asszisztensnınek is köszönetemet fejezem ki, akik vállalták az együttdolgozást A Faragó doktornınek 
és a Nulinek doktornınek is köszönöm, hogy ık az elsı pillanatban nagy szeretettel fogadtak engem. 
A házban lévı több orvos kollégának is köszönöm a segítségét, akik a technikai dolgokban segítettek 
és nem utolsó sorban az eddigi kedves betegeimnek, hogy megjelentek és pozitív nyilatkozatukkal 
segítettek engem. Bízom abban, hogy a jövıben elláthatom a fogorvosi tevékenységet. 
Orbán Antal képviselı Úr vetette fel, hogy meg kellene fontolni, hogy a külterületi lakosság hogyan 
legyen szétosztva a két fogorvosi körzetben. Ezt fontolásra ajánlom továbbra is. 
 
Basky András polgármester: Folyamatban vannak az egyeztetések, a két doktornı nem volt abban 
partner, így az egyeztetést tovább kell folytatni. 
 
Holminé Sebık Márta képviselı: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága megtárgyalta a 
fogorvosi pályázattal kapcsolatban beérkezett pályázatokat. Bizottságunk dr. Dutkon Alexandra 
pályázatát támogatta. Kérem, a Képviselı-testületet, hogy fogadják el a doktornı pályázatát. 
 
Orbán Antal képviselı: Én tettem szóvá, hogy a körzeteket írjuk át, hiába nem akarja a két doktornı, 
ezt meg kell tenni. 
 
 
Basky András polgármester: dr. Dénes Zsolt az elızı két bizottsági ülésen jelen volt, most nincs itt. 
Kérem, hogy zárjuk le a napirendet szavazással. 
A határozatunk úgy szólna, hogy Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testülete ellátási 
szerzıdést köt dr. Dutkon Alexandrával és 2012. május 1-jével ebben a formában mőködik tovább a 
praxis. Ettıl kezdve él az új feladat ellátási szerzıdés, mely az elıterjesztés 68. oldalán található. A 
fogorvosi alapellátás körében a fogorvos feladata, hogy a szájhigiéniai feladatok ellátása 2013. január 
1-tıl a személyi és tárgyi feltételek biztosításával együtt valósuljon meg. 
Aki a határozat-tervezetet a szerzıdés-tervezetet a kiegészítésekkel együtt elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
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45/2012. (III. 29.) ÖH 
Fogorvosi tevékenység ellátására 
benyújtott pályázat elbírálása 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete fogorvosi tevékenység területi 
ellátási kötelezettséggel történı folytatására feladat-ellátási elıszerzıdést köt Dr. Dutkon 
Alexandrával, azzal, hogy a fogorvosi tevékenységet 2012. május 1. napján meg kell 
kezdenie. 

   
2.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

elıterjesztés 3. melléklete szerinti feladat-ellátási elıszerzıdés, a határozat 1.) pontjában 
meghatározottak teljesülése esetén a feladat-ellátási szerzıdés megkötésére, azzal, hogy a 
szerzıdés 4/c pontját ki kell egészíteni az alábbi szövegrésszel:  
„szájhigiéne feladatellátásról történı gondoskodás 2013. január 1-tıl, annak személyi, tárgyi 
feltételek megteremtésével együtt.” 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. március 29. 

 
 
Basky András polgármester: Gratulálok a doktornınek és sikeres munkát kívánok. 
 
dr. Dutkon Alexandra fogszakorvos: Köszönöm szépen és még legalább 17 évet szeretnék itt 
dolgozni. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük a doktornınek a megjelenést. 
 
12./ Napirendi pont 
Lajosmizse város 2012.évi kulturális rendezvény naptárának elfogadása 
Elıadó:   Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A közmővelıdési rendeletünk értelmében minden évben elfogadjuk a 
kulturális rendezvényeinket Lajosmizsén. Végiggondoltam a rendezvénynaptárt, s azt láttam, hogy 
nagyon jó, hogy ilyen sok rendezvény benne van a naptárban. Az elmúlt idıszakban szorgalmaztam 
azt, hogy ne csak kulturális naptár legyen, hanem rendezvénynaptár is legyen, hogy az 
intézményekben lévı rendezvények is kerüljenek bele. Javaslom, hogy ezt a rendezvénynaptárt 
fogadjuk el és kérjük a Mővelıdési Hz igazgatóját, hogy készítsen egy rendezvénynaptárt, ami a teljes 
lajosmizsei rendezvényeket felöleli. Ennek kapcsán jelzem mindenki részére, hogy megújult a 
lajosmizsei önkormányzat honlapja. Szeretnénk minden más olyan szervezettel tartani a kapcsolatot, 
aki úgy gondolja, hogy szeretne felkerülni a honlapra, mint híresség, nevezetesség, vagy 
intézményként megtalálható legyen. A honlapunknak van egy olyan része, hogy naptár. Itt a 
rendezvényeket meg lelet tudni, ha valaki valamilyen rendezvényt szeretne javasolni, azt küldje meg 
az önkormányzatnak. 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e javaslat? Nincs.  
Aki elfogadja Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvény naptárát, a kiosztott anyag 1. 
melléklet szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselıt-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
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46/2012. (III. 29.) ÖH 
Lajosmizse város 2012. évi kulturális  
rendezvénynaptárának elfogadása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse város 2012. évi kulturális 
rendezvénynaptárát az elıterjesztés 1. mellékletében foglaltaknak megfelelıen elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. március 29. 
 
Basky András polgármester: A Mővelıdési Ház körlevélben szedje össze, mi az aminek a 
rendezvénynaptárba fel kellene, hogy kerüljön. 
 
 
13./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve 
Elıadó:    Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester:  Minden évben el kell készíteni a közbeszerzési tervet. Ebbıl lehet 
levenni és hozzátenni is. Ha úgy adódik, hogy valamelyik közbeszerzés nem kerülne lebonyolításra, 
akkor ezen lehet változtatni. A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. Kérdés, kiegészítés van-e? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
47/2012. (III. 29.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 
2012. évi Közbeszerzési Terve 
 

Határozat 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzatának 
2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és elfogadta. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. március 29. 
 
 
14./ Napirendi pont 
Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti 841. hrsz-on lévı ingatlanból, annak DK-i részén 
15000 m2 terület ingyenes használatba adására mőfüves pálya létesítése céljára 
Elıadó:    Basky András polgármester 
 
 
 Basky András polgármester: A sportpálya környékén voltak olyan kiírások, hogy hogyan tudjuk 
hasznosítani a sportpálya területét. A pályázat kiírása a Mizsei utca 841. hrsz-ú ingatlanra volt. Egy 
15000 m2-es mőfüves pályának a létesítésére adnánk engedélyt. Van két meglévı füves pálya, s 
szeretne a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club egy mőfüves pályát kialakítani. Az Ügyrendi és Sport 
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Bizottság, valamint a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta a napirendet, 
elfogadásra javasolta azzal, hogy a pályázat kiírásának határideje 2012. április 11-én 10.00 óra legyen, 
s ekkor lenne a bontása is ezeknek a pályázatoknak. Olyan kitétel lenne, a 4. pontban, hogy a pályázati 
felhívásra elnyert beruházást 3 éven belül meg kell valósítani. 
Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, észrevétel? Nincs. 
Aki elfogadja az elıterjesztés határozat-tervezetét a módosítással együtt, azzal, hogy a pályázat 
kiírásának határideje 2012. április 11-én 10.00 óra legyen, s ekkor lenne a bontása is ezeknek a 
pályázatoknak, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
48/2012. (III. 29.) ÖH 
Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti 841 hrsz.-on lévı ingatlanból, annak DK-i 
részén 15.000 m2 terület ingyenes használatba adására mőfüves pálya létesítése céljára 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı Mizsei utca 7-
9. szám alatti 841 hrsz.-on lévı ingatlanból, annak DK-i részén 15.000 m2 nagyságú területet 
ingyenes használatba adásra meghirdet - mőfüves pálya létesítése céljára - az elıterjesztés 
mellékletében foglalt pályázati felhívás és helyszínrajz alapján, azzal, hogy a pályázati 
felhívás tervezetben, az 5. és 10. pontban az idıpont 2012. április 11. és a pályázati felhívás 
tervezet 4. pontja kerüljön kiegészítésre az alábbi szövegrésszel: „A pályázati felhívásra 
elnyert beruházást 3 éven belül meg kell valósítani.” 
 
 
Határid ı: 2012. március 29.  
Felelıs: Képviselı-testület 
 
 
15./ Napirendi pont 
Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum használatba adására 
vonatkozó 5/20012. (I. 19.) ÖH módosítása, a szerzıdés-tervezet elfogadása 
Elıadó:    Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Régebben lezajlott egy versenytárgyalás, melynek eredményeképpen a 
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club kapta meg a sportcentrumot. Nem is volt más a cél, hiszen ık 
használják 2007. óta. A jelenlegi használatba adás 2012. március 29-tıl 2017. március 29-ig lenne 
érvényes. A bekerített terület csak 32700 m2, melyet a földmérı hitelesített. Az Ügyrendi és Sport 
Bizottság, valamint a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra 
javasolta. 
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele ezzel kapcsolatban? Nincs. 
Aki elfogadásra javasolja az elıterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a szerzıdés idıtartama 
2012. március 29-tıl 2017. március 29-ig terjed, a terület nagysága 32700 m2, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselıt-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
49/2012. (III. 29.) ÖH 
Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum használatba adására 
vonatkozó 5/2012. (I.19.) ÖH módosítása, a szerzıdés-tervezet elfogadása 
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Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı belterületi 841 
hrsz.-ú sportcentrumot használatba adja a Lajosmizse Városi Labdarúgó Clubnak, az 
elıterjesztés mellékletében foglalt szerzıdés-tervezet alapján, azzal, hogy az 1) pontban a 
2012. március 29-tıl, 2027. március 29-ig terjedı idıtartam az érvényes, és a 4) pontban a 
terület nagysága 32700 m2. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
használatba adási szerzıdés megkötésére. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 5/2012. (I.19.) ÖH 2. pontját 
hatályon kívül helyezi. 

 
Határid ı: 2012. március 29.  
Felelıs: Képviselı-testület 
  
 
16./ Napirendi pont 
Mizse KC sportcsarnok építésére benyújtandó pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat 
Elıadó:     Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ahhoz, hogy a Mizse KC a pályázatot be tudja nyújtani, a határozatban 
lévı nyilatkozatot meg kell tenni az önkormányzatnak, ami azt jelenti, hogy azon területre a Magyar 
Állam 15 évre az átadott vagyon mértékéig jelzálogot kíván bejegyezni, azt viszont tudomásul 
vesszük. Az önkormányzatnak a beépíthetıséget 40 %-ra kellene emelni és mivel egy helyrajzi 
számon vannak, ezt a területet le kell választani, mert csak a csarnokra kellene rátenni a jelzálogot. A 
Geréby Kúriában a Mizse KC egy projekt napot tartott, hogy tájékoztasson arról, hogy hol tart az ügy. 
Látszik a jó szándék mind az önkormányzat, mind a Mizse KC részérıl. Ezen a megbeszélésen jelen 
volt Tarnóczki László tervezı is, aki egy prezentációt is átadott, melyet a honlapunkon meg lehet 
tekinteni. Ez a prezentáció arról szól, hogy ha nyer a pályázat és megvalósul a létesítmény, akkor 
milyen lesz. Egy szerethetı, szép épület. Az épületben van a kézilabda pálya, mely 500 fı 
befogadására alkalmas, van egy kisebb konferencia terem, büfé, öltözık és minden, ami szükséges a 
mőködéshez és a hasznosítás miatt kialakítható lenne benne teniszpálya és konditerem is. Ez a 
sportcsarnok a lajosmizsei lakosságnak egy mérföldköve lehet. Az építményt úgy kell megvalósítani, 
hogy az önkormányzat nem tud hozzá pénzt adni, a jelzálogjog bejegyzéshez és az elvi építési 
engedély kiadásához járul hozzá. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? 
 
Keresztes Ferenc települési képviselı: A labdarúgáshoz szeretnék hozzászólni. Hol tart a lajosmizsei 
felnıtt labdarúgás? Én voltam egy lajosmizsei meccsen, olyan nagy színvonalat nem láttam. 
Nagyképőség ez a hatalmas építkezés ehhez a lajosmizsei labdarúgáshoz. 
 
Basky András polgármester: A lajosmizsei csapat utánpótlás nevelést tervezett. A felnıtt labdarúgás 
is versenyszinten van, a megyei III. osztályból továbbjutottak a megyei II. osztályba. Közel száz 
gyermek jár labdarúgó edzésekre, az ovisoktól kezdve egészen a felnıtt csapatig. Ami érdekesség, 
hogy akik itt fociznak, nem pénzért fociznak és alapvetıen lajosmizsei gyermekek játszanak benne. A 
másik fontos dolog, hogy a gyermekek közül, akik itt kezdtek el edzésre járni, messzebbre is 
eljutottak, mint például Lázár Bence az Újpest játékosa, jeles labdarúgója. Ahhoz, hogy itt a színvonal 
sokkal magasabb lehessen, azt a rendszert kellene követni, hogy fizetni a játékosoknak. Ha több pénze 
lenne a csapatnak, akkor biztosan, hogy magasabb színvonalú csapatok is lehetnének. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A 841. hrsz-ot meg kell osztani. A telekalakítás hogyan áll, 
kapott-e már megbízást a földmérı? 
 
Basky András polgármester: Az a telekalakítás, ami a rendezési tervünknek megfelelı, benn van a 
Földhivatalnál, 2700 m2 teljes területre megépíthetı, de ha felemeljük 40 %-ra, akkor kisebb területen 
is megépíthetı lesz a csarnok. Csak a jelenlegi állapotra vonatkozó rajz készült el. A rendezési 
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tervünkben úgy döntöttünk, hogy a 840. hrsz-nak a déli részén olyan területet választunk le, amely 
építési övezetként társasház építésére alkalmas lehet. 
Szeretném, ha támogatnánk ezt az elıterjesztést. Van-e még kérdés, vélemény, javaslat? Nincs. 
Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
50/2012. (III. 29.) ÖH 
Mizse KC sportcsarnok építésére benyújtandó  
pályázatához tulajdonosi nyilatkozat 

 
Határozat 

 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy - a 841 
hrsz.-ú ingatlan Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum és a belvízelvezetı csatorna 
közötti területen megvalósuló sportcsarnok célú beruházás üzembe helyezését követı legalább 
15 évben  - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett 
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.  

 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elvi építési engedély kiadásához 
hozzájárulását adja a 841 hrsz.-ú ingatlannak a Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum és 
a belvízelvezetı csatorna közötti területén sportcsarnok célú beruházás megvalósításához. 

 
 
Határid ı: 2012. március 29.  
Felelıs: Képviselı-testület 
 
 
17./ Napirendi pont 
A „Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén” címő 
pályázat benyújtásával kapcsolatosan meghozott 55/2011. (V. 13.) önkormányzati határozat 
módosítása 
Elıterjesztı:   Basky András polgármester 
 
 
Basky András polgármester: Annak idején úgy határoztunk, hogy ha kell, akkor hitelbıl, mostanra 
kiderült, hogy a saját erıbıl valósítjuk meg ezt a pályázatot. A pályázat benyújtási munkák 
folyamatban vannak. 43.825.000.- Ft-ot saját forrásból tudunk megoldani. A Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
tárgyalta a napirendet. Örömmel fogadták a jó hírt. 
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az elıterjesztés határozat-tervezetét. Aki azzal egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
51/2012. (III. 29.) ÖH 
A KEOP-4.9.0/11-2011-0072 azonosító számú, 
 „A Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén” 
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 címő pályázat forrásösszetételének meghatározása 
 
 

Határozat 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 55/2011. (V. 13.) önkormányzati 
határozatának 4.) és 5.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

  
„ 4.) A fejlesztés forrásösszetétele:  
 

 
Megnevezés Nettó adatok 

forintban 
ÁFA forintban Bruttó adatok 

forintban 

A KEOP forrásból igényelt 
támogatás összege 

198 674 806 49 668 702 248 343 508 

Elszámolható költség 233 735 067 58 433 767 292 168 834 

Saját erı, amely áll: 35 060 261 8 765 065 43 825 326 

- saját forrás 
- hitel 
- egyéb 

35 060 261 8 765 065 43 825 326 

- -  

- - - 

Teljes beruházási 
összköltsége 

233 735 067 58 433 767 292  168 834 

 
 
 

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fejlesztéshez szükséges saját erıt, 
43.825.326.- forintot a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati 
rendelete 2. számú melléklete „Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei” 
táblázata „1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele” sorának „1.6.2. Felhalmozási 
célra” elnevezéső sora terhére biztosítja.” 
 

2.)Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a döntéssel egyidejőleg hatályon kívül 
helyezi az 55/2011. (V. 13.) önkormányzati határozat 4. és 5. pontját, a határozatot egyebekben 
változatlan tartalommal fenntartja.  
 
Határid ı: 2012. március 29. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
 
18./ Napirendi pont 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása  
Elıadó: Basky András polgármester: 
 

 

Basky András polgármester: A kiküldött anyagban látható a napirend tárgyalásának az oka. A 
jogszabályi változások miatt, módosítanunk, illetve pontosítanunk kell a társulási megállapodásunkat. 
Egy két gondolat a változások közül, hogy például, jogszabályi változás miatt Magyar Közstársaság 
helyett, Magyarországnak kell szerepelnie, valamint változott a lakosságszám, ami pontosítást igényel. 
A PTK tárgyalta, a bizottság elfogadásra javasolja. 



 
 

 

 

60 

Van e észrevétele, hozzáfőznivalója valakinek?  
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a határozat-tervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
 
52/2012. (III. 29.) ÖH 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása  
 
 

Határozat 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés mellékletét 
képezı Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás módosított Társulási megállapodását egységes 
szerkezetbe foglalva, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 
aláírására. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2012. március 29. 
 
 
 
19./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása 
társulási megállapodásának módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester: 
 
 
 
Basky András polgármester: A kiküldött anyagot mindenki megkapta, áttekintette. Szintén a 
megállapodás módosításáról van szó. A kiküldött anyagban látható, hogy a családsegítésben történt 
némi változás, egyébként az eddigiek szerint mőködne minden tovább, csak ez leszabályozásra kerül.  
Ha az anyagot áttekintették és egyéb kérdés nem merült fel, szavaztatnám a határozat – tervezetet. 
  
Kérem, hogy aki egyetért,  a határozat – tervezettel, az kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 

 

 

53/2012. (III. 29.) 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. 
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2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
társulási megállapodás aláírására.  

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2012. március 29. 
 
 
 
20./ Napirendi pont 
Tájékoztatás a 2011. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról 
Elıadó: Basky András polgármester: 
 
Basky András polgármester: A közszolgáltatást, mint azt mindannyian tudjuk, Suta Géza végzi. Az 
adatszolgáltatást az elvárásainknak megfelelıen elvégezte, tájékoztatást adott a kiadások, és a 
bevételek alakulásáról, valamint az önkormányzatnak átadott pénzeszközök mértékérıl.  
Az önkormányzat a kimutatás alapján, 5 562 000 Ft bevételre tett szert. 
A PTK tárgyalta az elıterjesztést, elfogadásra javasolja. 
Kérdése van valakinek? 
Amennyiben nincs, szavaztatnám a határozat – tervezetet. 
Kérem, hogy aki egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2012. (III. 29.) ÖH 
Tájékoztató a 2011. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı  
bevételek és kiadások alakulásáról 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Suta Géza egyéni vállalkozó, mint a 
köztemetı üzemeltetıje által a köztemetı üzemeltetésével összefüggı 2011. évi bevételeirıl és 
kiadásairól szóló - az elıterjesztés melléklete szerinti - tájékoztatóját elfogadja. 
 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. március 29. 
 
 
21./ Napirendi pont 
Interpelláció 
 
 
Basky András polgármester: Köszönöm.  
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, kérdezem képviselı társaimat, hogy 
amennyiben van interpellációjuk, akkor tegyék meg. 
Józsáné dr. Kiss Irénnek adom a szót. 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm! 
Szeretnék egy nagy örömírt bejelenteni. Egy jelenleg Svájcban élı lajosmizsei lakos, győjtést 
szervezett a helyi rászorulók részére. Egy hete 450 karton mennyiségő ruhát, 7 kartonnyi edényt, 2 db 
éjjeli szekrényt, 2 db kerekes széket vehettünk át. 
A helyi szervezetek segítségével, még húsvét elıtt kiosztásra kerül, az arra rászorulók részére.  
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Köszönöm ennyit szerettem volna megosztani Önökkel. 
 
 
Basky András polgármester: Köszönöm, és adományt is nagyon szépen köszönjük, a város nevében 
is. 
Kutasiné Nagy Katalin Jegyzı Asszony szeretne pár szót mondani. 
 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Szeretnék pár mondatban tájékoztatást adni, a közigazgatásban 
történı változások jelenlegi állapotáról. 
A hétfıi napon a kormányhivatal munkatársai helyszíni felmérést végeztek a Városházán, melynek a 
célja az volt, hogy alkalmas lenne-e a hivatalban kialakítani a kormányablakot. Mint azt mindannyian 
tudjuk, 2013. januárjától, járási hivatalok fognak mőködni, ehhez történt meg a héten az elsı lépés. 
Ez alkalommal a tárgyi feltételek meglétét vizsgálták, a késıbbiekben további lépéseket tesz majd a 
kormányhivatal.  
Kedvezı lehet számunkra, hogy a szükséges infrastruktúra rendelkezésünkre áll.  
Álláspontom szerint a jelenlegi 5 munkaállomáson túl, további munkahelyekre lesz szükség.  
A jelenlegi tervezetek alapján már látható, hogy kevés feladat marad nálunk, többek között jegyzıi 
hatáskörök közül jelentıs csökkenésünk lesz.  
A hétfıi egyeztetés során elmondtuk, hogy együttmőködik, illetve közremőködünk, hogy helyben 
rendelkezésre álljon a kormányablak, valamint tájékoztatást adtunk arról, hogy Ladánybene Községgel 
tárgyalás folyik az esetleges együttmőködésrıl, közös hivatal létrehozásáról.  
A hétfıi felmérést, további részletes felmérések, egyeztetések követik majd. A további információkról, 
folyamatosan tájékoztatást fogunk adni. 
Köszönöm! 
 
 
Basky András polgármester: Köszönöm! 
Keresztes Ferenc kér szót. 
 
 
Keresztes Ferenc képviselı: A közmunkásokkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a minap 
láttam, hogy a Móra Ferenc utcában körülbelül 40 – 50 fı egy kupacban ácsorgott a fa alatt. Kb. 300 
méteres szakasz a csatorna mellett az amit rendbe kellett volna tenniük, de a nagy tömeg ellenére is 8 
emberre maradt a falevél takarítás, mely további három napot vett igénybe. 
Szeretném megkérdezni, hogy mennyibe kerül ez az önkormányzatnak?  
Véleményem szerint ez az út nem vezet sehová. Ebben a formában ık nem segítség nekünk. 
 
 
Basky András polgármester: Köszönöm! 
Szeretném elmondani, hogy jelenleg 10 fı közfoglalkoztatottunk van. A többi ember a  Dunavecseiek 
által, az ún. Viziközmőnél állnak alkalmazásban, így az önkormányzatnak nem kerülnek pénzébe. 
Orbán Antalnak adom a szót. 
 
 
Orbán Antal képviselı: Köszönöm! 
A központi parkról szeretnék váltani pár szót. Kb. egy éve már jeleztem a problémát, sajnos azóta is 
ugyanúgy áll minden. Ígéret érkezett rá, hogy a karbantartás megtörténik, ám a mai napig nem történt 
semmi. 
A másik amit szeretnék elmondani az, hogy a Vízgép park nagyon rossz állapotban van. Szeretném 
megkérdezni, hogy nem lehet e a tulajt felszólítani, hogy tegye rendbe a területet. 
A térfigyelı kamerákat ki tatja kézben, ki az aki felelıs értük?  
Ismét szeretnék a piacról is beszélni. A terület már a piac kezdése elıtt szemetes, természetesen a 
végére ez csak sokkal rosszabb lesz. Véleményem szerint ezt rendbe kell tenni. 
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A piac és vásár után még mindig nagyon rossz a helyzet, és vasárnap vásár lesz. Sajnos most még 
rosszabb hiszen, nagy szél van, még inkább beszemetesedik a környék.   
Köszönöm! 
 
 
Basky András polgármester: A karbantartási munkálatokhoz és felújításokhoz pénzre van 
szükségünk. Sajnos a múltév végén nagyon rosszul álltunk, az idei év eleje kínál új lehetıségeket. 
2006-ban, amikor korábban felújítottuk a parkot, 500 000 Ft költséget jelentett az önkormányzat 
számára. Most sem lesz ez másként, tehát meg kell találni a lehetıséget.  
A Vízgépre vonatkozóan megkeressük a tulajdonost a rendbetétel miatt.  
A térfigyelı rendszerre vonatkozóan Nagy István kollégám fog tudni bıvebb tájékoztatást adni.  
A piac után folyamatosan megtörténik a takarítás, de nem szabad elfelejtenünk, hogy nagyon kevés 
közmunkásunk van, így ez a feladat még nehezebb számunkra. Emellett a dolgozóink, hétfıtıl 
péntekig dolgoznak, tehát vasárnap nincs aki elvégezze ezt a feladatot.  
Közben megérkezett Nagy István, így kérem Orbán Képviselı Urat, hogy ismét tegye fel a kamera 
rendszerre vonatkozó kérdését.  
 
Orbán Antal képviselı: Véleményem szerint a jelenlegi rendszer értékelhetetlen, használhatatlan. 
Nem felel meg az elvárásoknak, nem lehet rá számítani. Mi ennek az oka. 
 
Nagy István informatikus: Szeretném elmondani, hogy átadáskor a rendszer mőködött, problémát 
nem jelzett. Akkoriban nem volt még igény, nem volt követelmény a rendszámfelismerı rendszer. A 
jelenlegi rendszer tovább bıvítése vált szükségessé. Ajánlatkérések folyamatban vannak.  
Szeretném tesztelni a rendszert. Szeretném, ha az átalakítás, fejlesztés után, állandó felügyelet alatt 
állna a Tőzoltóság által.  
 
Orbán Antal képviselı: Köszönöm! Részemrıl elfogadható a válasz. 
 
Koller Dániel képviselı: Szeretnék a problémával kapcsolatban én is ejteni pár szót.  
Kb. 1-1,5 hónapja kértem jelentést, hogy hogyan mőködik a rendszer, ez a mai napig nem történt meg. 
A Trióda feltett egy kamerát, aminek a költsége 40 000 Ft volt, ez már egy kicsit jobban mőködött, 
mint a korábbiak, azonban lassan két éve, hogy már ez sem jó.  
 
Nagy István informatikus: Én vettem át a kialakítás feladatát, valamint a kész rendszert is. 5 000 000 
Ft-ból kellett gazdálkodnom.  
 
Basky András polgármester: Akkor kb. 8 – 9 millió forintba került volna, akkor 5 000 000 Ft állt 
rendelkezésünkre.  
Úgy gondoltuk, és most is úgy gondolom, hogy ha már van egy mőködı rendszer, akkor azt már 
könnyebb tovább fejleszteni.  
Akkor valóban nem volt elvárás a rendszámfelismerı rendszer. A késıbbiekben lehet majd jobb 
megoldást találni, akkor sajnos ennyire futotta a keretünkbıl.  
Az, hogy a rendırség mennyire tudja a rendszert használni kifejezetten nem minket érint.  
Az, hogy a rendszer felügyelete átkerüljön a Tőzoltóságra, folyamatban van.  
 
Koller Dániel képviselı: A Tőzoltóságon van szerver szoba, ahol 24 órás szolgálatban dolgoznak 
kollégák, tehát figyelemmel is tudják kísérni. Erre vonatkozóan lépések nem történtek. 
Köszönöm! 
 
Apró Ferenc képviselı: Erkel Ferenc utca kapcsán szeretném megkérdezni, hogy milyen szakaszban 
van az ügy? 
A másik kérdésem, hogy a Mizsei utca parkolója nem lesz elegendı, hiszen az új orvosok beköltözése 
kapcsán 20-30 db-al is nıhet az autók száma.  
Meg kell néznünk a lehetıségeket, hiszen ez elıbb utóbb nagy problémát fog jelenteni.  
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Basky András polgármester: Az Erkel Ferenc utca kapcsán azt tudom elmondani, hogy annak 
érdekében, hogy az ügyet egyszerően meg tudjuk oldani, vagyonrendelet módosítására van szükség. 
Az új jogszabály miatt nagyon nagy feladat lenne, ezért megy kicsit lassabb az ügy. Emellett a két 
család egyességére is szükség van.  
A Mizsei utca, illetve a parkoló kérdését véleményem szerint is meg kell oldani. Körbejárjuk a 
kérdést, megvizsgáljuk a lehetıségeket. 
 
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm! 
 
Koller Dániel képviselı: Szeretnék egy gondolatig visszatérni az elızı problémámra. Javaslom, hogy 
a következı ülésre készüljön egy elıterjesztés, mely tartalmazza a javaslatokat, és az ajánlatokat a 
továbbfejlesztésre vonatkozóan, valamint azt, hogy hogyan lehet megoldani a Tőzoltóságra történı 
áthelyezés lehetıségét. 
Köszönöm! 
 
Basky András polgármester: Támogatom a felvetést, kérem Nagy Istvánt, hogy a következı ülésre 
készítse el, az elıterjesztést.  
Belusz Lászlónak adom a szót. 
 
 
Belusz László képviselı: Köszönöm! 
Szeretném megkérdezni, hogy a hulladék rekultiváció mely szakaszában van? 
A másik kérdésem, hogy a külterületi útkarbantartásra vonatkozó munkálatok elindulnak e? 
Az elmúlt évben elindult egy pályázatunk a mezıgazdasági gép beszerzésre, de sajnos akkor nem 
részesítették kedvezı elbírálásban. Van e rá mód, hogy idén újra pályázzunk, vagy más forrásból 
szerezzük be a gépet: 
Köszönöm! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm én is. Valóban nem jeleztem, de a rekultivációval 
kapcsolatos feladatok, munkálatok elindultak, a felmérések megtörténtek, haladnak a maguk útján. 
Az utakra vonatkozóan szeretném elmondani, hogy amikor az idı és az idıjárás engedi, ezek a 
munkák elindulnak.  
A gépbeszerzésre vonatkozó pályázatunkat valóban nem bírálták el, számunkra kedvezıen, de az idei 
évben újra benyújtjuk. Információnk szerint az idei évben már magasabb a keret a támogatások 
tekintetében. Az eszköz beszerzésre vonatkozó pályázatunkról, ez idáig még nem érkezett információ. 
Józsáné dr. Kiss Irén kér szót. 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Nekem is a Központi Parkra vonatkozóan lenne egy észrevételem. 
Általában hétvégeken, péntekrıl, szombatra történnek rongálások. Véleményem szerint be kellene 
vonni a rendırséget, hiszen biztos vagyok bene, hogy helyi fiatalokról van szó. Az iskola idı alatt, 
tehát hétfıtıl péntekig soha nincs semmi gond, ám szombat reggelre megtörténnek a rongálások. 
Az újságostól az egészségházig terjedı szakaszon van a legnagyobb mértékő garázdálkodás. A 
kukákat kiszakítják, a növényeket tönkreteszik, az italos üvegeket a padok környékén szétszórják. 
Nagyon kiszámíthatóak, úgy gondolom, hogy rendıri segítséggel könnyen tetten érhetıek lennének.  
Minden hétfın rendbe tesszük az egészségház környékét, de ez az állapot tarthatatlan. Kérem ez 
ügyben a segítséget. 
 
 
Basky András polgármester: Köszönöm az észrevételt. Szólni fogunk a rendırségnek, hogy 
figyeljenek erre a problémára, illetve amint fejlesztésre kerül a jelzırendszer, ez a probléma is 
rendezıdni fog. 
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Orbán Antal képviselı: A rekultiváció kapcsán az utak karbantartására nem lenne mód? Korábban ez 
is szóba került.  
 
Basky András polgármester: Keressük a megoldásokat, de magában a rekultivációs projektben nincs 
benne.  
Kérdezem az interpelláló képviselıket, hogy elfogadják-e az interpellációkra adott válaszaimat? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Igen, elfogadom. 
 
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom. 
 
Belusz László képviselı: Igen, elfogadom. 
 
Koller Dániel képviselı: Igen, elfogadom. 
 
Apró Ferenc képviselı: Igen, elfogadom. 
 
Keresztes Ferenc képviselı: Igen, elfogadom. 
 
Basky András polgármester: Megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, 
bejelentenivalója? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét. 
 
A mai ülésünket ezennel berekesztem 11.58 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
Basky András sk.       Kutasiné Nagy Katalin sk. 
polgármester                       jegyzı 
 
 
 
 
 


