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a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati 
Bizottság 2018. január 18-án (csütörtökön) du: 13.00 órakor 

megtartott összevont üléséről készült jegyzőkönyv 
 
Az ÖB ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
1/2018. (I. 18.) ÖB hat.  A Római Katolikus Főplébániával kötött  

Feladat-ellátási szerződések módosítása 
 

2/2018. (I. 18.) ÖB hat. A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában 
működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat 
beszámolója a 2017. évi tevékenységéről 

 
3/2018. I. 18.) ÖB hat. A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátás teljes 
idejére számított indokolt többletköltségei iránti 
közérdekű szolgáltatói igény megtárgyalása és 
elfogadása   

 
4/2018. (I. 18.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2018. (….) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött  

 háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. 
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
5/2018. (I. 18.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 
 
A PEB ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
1/2018. (I. 18.) PEB hat.  A Római Katolikus Főplébániával kötött  

Feladat-ellátási szerződések módosítása 
 
2/2018. (I. 18.) PEB hat. A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában 

működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat 
beszámolója a 2017. évi tevékenységéről 

 
3/2018. (I. 18.) PEB hat.  A nem közművel összegyűjtött háztartási 
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szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátás teljes 
idejére számított indokolt többletköltségei iránti 
közérdekű szolgáltatói igény megtárgyalása és 
elfogadása   

 
4/2018. (I. 18.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2018. (….) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. 
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
5/2018. (I. 18.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2018. január  
                18-án, csütörtökön du: 13.00 órakor a Városháza dísztermében megtartott   
                együttes bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: Önkormányzati Bizottság részéről: 
   Belusz László   bizottság tagja 
   Borbély Ella    bizottság tagja 
   Sebők Márta     bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné   bizottság tagja 
   Dóka-Mezei Anett   bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné   bizottság tagja 
   Varga Mária    bizottság tagja 
    
 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 
   Sebők Márta     bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc   bizottság tagja 
   Belusz László   bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné   bizottság tagja   
   dr. Török Tamás   bizottság tagja  
  
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi 
      ügyintéző 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Guti Istvánné Műv.ház igazgató 
      Tengölics Judit IGSZ vezetője 
      Molnár Ferenc Rév Szenvedélybeteg-segítő 
      Szolgálat vezetője 
          
   
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 fő 
jelen van. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok 
mindenki előtt ismertek. Javaslom, hogy a meghívó szerinti 2. napirendi pontot (A 
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Római Katolikus Főplébániával kötött Feladat-ellátási szerződések módosítása), és a 
meghívó szerinti 3./ napirendi pontot (A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában 
működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolója a 2017. évi 
tevékenységéről) tárgyaljuk meg először, tekintettel arra, hogy Molnár Ferenc jelen 
van körünkben. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek módosításra, kiegészítésre 
javaslata? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a meghívó szerinti napirendi 
pontokat az elhangzott módosító javaslattal. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt – elfogadta a meghívó szerinti napirendi pontokat. 
Ezzel átadom a szót a PEB elnökének, Sebők Mártának. 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm én is az együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 fővel határozatképes. Kérem, 
hogy aki az elhangzott módosítással elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ A Római Katolikus Főplébániával kötött Feladat-el-  Basky András 
      látási szerződések módosítása      polgármester 
2./ A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő  Basky András 
     Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolója  polgármester 
3./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek ……/2018. (….) önkormányzati rendelete a nem köz-  polgármester 
     művel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vo- 
     natkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló  
     3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     II. Az ideiglenes begyűjtési ellátás indokolt többletköltsé- 
     gei iránti igénybejelentés véleményezése 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város   Basky András 
     Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműkö-  polgármester 
     dési megállapodás felülvizsgálata 
5./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
A Római Katolikus Főplébániával kötött Feladat-ellátási szerződések módosítása 
Belusz László ÖB elnök 
Molnár úr levéllel fordult felénk, melyben leírta, hogy a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya ellenőrzése során kifogásolta, hogy a 
nappali ellátás feladat-ellátási szerződésében nincs lefektetve, hogy hány ellátott kerül 
ellátásra. Ennek rögzítése szükséges. A közösségi ellátásokkal kapcsolatban a „nyitva 
álló helyiségről” kellett nyilatkozni. Az Egészségházban, a Dózsa György út 104-106. 
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szám alatt van nyitva álló helyiség, melyet a Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat 
részére térítésmentesen rendelkezésre bocsát. A szerződés egyéb pontjai változatlanok 
maradnak. 
Kérdezem Molnár urat, hogy kíván-e valami kiegészítést tenni? 
Molnár Ferenc Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője 
Az ellátottak számának a rögzítése a Kormányhivatal kérése. Ha több pszichiátriai 
beteg jelentkezik, akkor őket is el fogjuk látni. A „nyitva álló helyiség”-et is a 
Kormányhivatal kifogásolta, hogy miért nincs benne a feladat-ellátási 
szerződésünkben. 
dr. Balogh László jegyző 
A Főplébániai Hivatal jelezte, hogy megváltozott a főplébános személye, dr. Jeney 
Gábor helyett dr. Finta József lett. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm a kiegészítést, kérdezem a bizottságot, hogy van-e valakinek 
kiegészítenivalója? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az Önkormányzati Bizottság részéről a Római Katolikus Főplébániával 
kötött Feladat-ellátási szerződések módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
1/2018. (I. 18.) ÖB hat. 
A Római Katolikus Főplébániával kötött  
Feladat-ellátási szerződések módosítása 

 HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   a Római Katolikus Főplébániával kötött Feladat-ellátási szerződé- 
   sek módosítását. 
   Határidő: 2018. január 18. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja a Római Katolikus 
Főplébániával kötött Feladat-ellátási szerződések módosítását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
1/2018. (I. 18.) PEB hat. 
A Római Katolikus Főplébániával kötött  
Feladat-ellátási szerződések módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a Római Katolikus Főplébániával kötött Feladat-ellátási 
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   szerződések módosítását. 
   Határidő: 2018. január 18. 
   Felelős:     PEB 
 
 
2./ Napirendi pont 
A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg 
Segítő Szolgálat beszámolója a 2017. évi tevékenységéről 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztést készítette Rostásné Rapcsák Renáta, véleményezésre megkapta az 
Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. 
A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 500.000.- Ft támogatást kap évente, s minden 
évben beszámolót tartanak a működésükről. A beszámolóban látható, hogy az 
intézmény milyen feladatokat lát el. 
A pszichiátriai betegek-, szenvedélybetegek közösségi ellátása valamint a 
szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátásának feladatát a Római Katolikus 
Főplébánia térítésmentesen látja el a lajosmizsei lakosok részére. 
A beszámoló tartalmazza a feladatellátásokat, a pszichiátriai és szenvedélybetegek 
nappali intézménye kerül bemutatása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása, 
tűcsere szolgáltatás, megkereső tevékenység, megelőző-felvilágosító szolgáltatás. 
Egyéb szolgáltatásokat is lát el, ilyen a drogprevenciós tevékenység, oktatás, képzés, 
önsegítő csoportok, segélyezés, „Reménység Háza” Lelkigondozó és Mentálhigiénés 
Tanácsadó Szolgálat. A beszámoló tükrözi diagramokkal, adatokkal, hogy mennyi 
ellátottal foglalkoznak. Az alacsony-küszöbű ellátás mennyire érinti Lajosmizsét? 
Hány fő, az, akit érint ez a probléma? 
Molnár Ferenc Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője 
Az alacsony küszöbű ellátás attól alacsony küszöbű, hogy nem szabad személyi 
nyilvántartást vezetni, hanem kódot kell alkalmazni. Az alacsonyküszöbű ellátottakat 
nem tudjuk területileg behatárolni, hogy honnan jön. Erről nem szabad adatot 
szolgáltatni, hogy alacsonyküszöbű ellátást hány lajosmizsei vesz igénybe, ez törvényi 
előírás. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Van-e a beszámolóval kapcsolatban észrevétel? 
Sebők Márta PEB elnök 
Én köszönöm a Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat lelkiismeretes munkáját, a 
továbbiakban is számítunk a feladatellátásra. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az intézmény nevében én is szeretném megköszönni Molnár úrék munkáját. Heti 
szinten megjelennek és végzik a munkájukat, amit megköszönök én is, és a 
munkatársaim nevében is. 
Belusz László ÖB elnök 
Én is köszönöm a Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat munkáját. Kérdezem, hogy van-e 
még kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
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Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
2/2018. (I. 18.) ÖB hat. 
A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő  
Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolója a 2017. évi 
tevékenységéről 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
  kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
  letnek a Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő 
  Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolóját a 2017. évi 
  tevékenységéről. 
  Határidő: 2018. január 18. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja a Római Katolikus Főplébánia 
fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolóját a 2017. 
évi tevékenységéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
2/2018. (I. 18.) PEB hat. 
A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő  
Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolója a 2017. évi 
tevékenységéről 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő rév Szenve- 
  délybeteg Segítő Szolgálat beszámolóját a 2017. évi tevékenységé- 
  ről. 
  Határidő: 2018. január 18. 
  Felelős:     PEB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Molnár úr munkáját megköszönjük, ha szeretne maradni, akkor maradjon. 
Basky András polgármester 
Kérdés, hogy szeretnénk-e hogy Molnár úr a testületi ülésen is részt vegyen? 
Molnár Ferenc Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője 
17 önkormányzattal vagyunk kapcsolatban. A mi hatékony munkánknak a feltétele a 
helyi alapellátással való jó együttműködés, s ez Lajosmizsén megvan. 
Basky András polgármester 
Köszönjük szépen. 
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13.25 órakor Molnár Ferenc távozott az ülésről. 
 
3./ Napirendi pont 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2018. (….) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
II. Az ideiglenes begyűjtési ellátás indokolt többletköltségei iránti igénybejelentés 
véleményezése 
Belusz László ÖB elnök 
Megkérem Kasnyikné Földházi Tündét, hogy mondjon erről néhány szót. 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintéző 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
előzmények tavaly szeptemberig húzódnak vissza. Eljárás lefolytatásra került, 
megkísérelésre került a közszolgáltató személyének a kiválasztása. Látható, hogy nem 
volt személy a szolgáltatás végzésére, erről a lakosokat kiértesítettük és megszülettek a 
közbenső döntések. Utolsó alkalommal a polgármester úr a katasztrófavédelemnek a 
segítségét kérte a közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében. Ez az eljárás megindult 
tavaly decemberben, s ennek az lett az eredménye, hogy a Katasztrófavédelem 
ideiglenesen kijelölte a Faragó Környezetvédelmi Kft-t, akivel 2017. december 31-ig 
10 éves közszolgáltatási szerződésünk járt le. Annyi volt az Önkormányzat kötelező 
feladata, hogy a kijelölést követően haladéktalanul szerződést kössön a kijelölt 
közszolgáltatóval. Ez a szerződés 2018. január 8-án megkötésre került. A 
szerződésünk a kijelölő határozat értelmében egy évre vonatkozik, az új 
közszolgáltatási szerződés megkötéséig, legkésőbb 2018. december 31-ig.  
Az előterjesztés két szerkezeti pontra tagolódik, a változtatások miatt egyrészt a 
rendelet-tervezet módosítása került előterjesztésre. Ez tulajdonképpen az egy évre 
vonatkozó időtartam miatt vált szükségessé, illetve megjelenik az előterjesztés 1. 
számú mellékletét tartalmazó rendelet-tervezetben, hogy a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság által kijelölt közérdekű szolgáltató látja el a város közigazgatási területein 
az ellátást, és hogy ez határozott időre, egy évre jöjjön létre.  
A kijelölő határozatnak a másik pontja, ami a lajosmizsei begyűjtésre vonatkozik, 
hogy a kijelölt ártalmatlanító hely a lajosmizsei szennyvíztisztító telep. Ez miatt került 
be  a rendelet-tervezet. 
A másik szerkezeti része pedig arra vonatkozik, hogy miután azért nem küldött be 
anyagot a közszolgáltató, mert azon a díjon, amiért eddig szállította, jelezte, hogy a 
rezsicsökkentett díjon nem tudja szállítani, s ebből kifolyólag is a többletköltségek 
vonatkozásában igényt szeretne benyújtani. Erre van lehetőség. A Magyar Energetika 
és Közműszabályozási Hivatalon keresztül. Először az Önkormányzathoz benyújtja a 
többletköltség iránti igényét, az a központi költségvetésből fedezhető, és ő elkészítette 
ezt az anyagot, benyújtotta hozzánk. A Magyar Energetika és Közműszabályozási 
honlapján fel van tüntetve, hogy milyen dokumentumok szükségesek ahhoz, hogy ő 
erre a többletköltségre szert tegyen. Ez olvasható is az előterjesztésben. Ez az 
igénybejelentés a mai nap délelőtt érkezett meg hozzánk, mert idő volt, mire mindent 
be tudott szerezni a közszolgáltató. Egyedül a Bácsvíz által kiadott befogadó 
nyilatkozat hiányzik, de ez tudomásom szerint aláírás alatt van. Ezt is majd be fogja 



 9

tudni csatolni. Egyébként ő már megküldte a MEK felé, itt már az anyag ismert lesz. 
Az Önkormányzat ezt véleményezi. Egyébként a többletköltség benyújtását követő 5 
nap áll az Önkormányzat rendelkezésére, hogy ezt az anyagot véleményünkkel ellátva 
megküldjük feléjük. Ez a mai napon, hogy ha minden igaz, akkor sikerül is. 
Az anyag terjedelmére tekintettel most nem a teljes becsatolt dokumentumok kerültek 
a bizottság és a testület elé, de ez itt van polgármester úrnál, s megtekinthető. 
Tulajdonképpen minden anyag beérkezett, kivéve a Bácsvíz befogadó nyilatkozata, és 
erre az egyéves időszakra mindösszesen nettó 427.835.- Ft összegű teljes 
többletköltséget számol fel a közszolgáltató. Egyébként összesen 842 m3-t gondol 
elszállítani természetes ingatlanhasználóktól, és 180 m3-t pedig nem természetes 
ingatlanhasználóktól.  
A határozat-tervezet arról szól, hogy a testület megtárgyalja és a Magyar Energetikai 
és Közműszabályozási Hivatal általi támogatásra javasolja. Köszönöm. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük szépen ezt a részletes beszámolót az előterjesztésből. Kérdezem a 
bizottsági ülés tagjait, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
Megállapítható, hogy az volt a célja ennek a dolognak, hogy árakat tudjanak emelni. 
Ezt el is tudták érni, de mivel ezt nem nekünk kell megfizetni, központi 
költségvetésből lesz finanszírozva ez a többlet, ezért most részünkről nem tudunk mást 
tenni, csak elfogadni. 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről az előterjesztés határozat-tervezetével 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az Önkormányzati 
Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
3/2018. I. 18.) ÖB hat. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított 
indokolt többletköltségei iránti közérdekű szolgáltatói  
igény megtárgyalása és elfogadása   
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. január 18. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 
28.) önkormányzati rendeletének módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.         
Megállapítom, hogy az Önkormányzati  Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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4/2018. (I. 18.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2018. (….) önkormányzati rendelete a nem közművel  
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz be- 
   gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
   3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2018. január 18. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről az előterjesztés határozat-tervezetét 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.         
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
3/2018. (I. 18.) PEB hat. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított 
indokolt többletköltségei iránti közérdekű szolgáltatói  
igény megtárgyalása és elfogadása   

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                                 testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. január 18. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 
28.) önkormányzati rendeletének módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.         
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
4/2018. (I. 18.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2018. (….) önkormányzati rendelete a nem közművel  
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összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
testületnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz be- 

   gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
   3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
 
   Határidő: 2018. január 18. 
   Felelős:     PEB 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Belusz László ÖB elnök 
Minden év január 31-ig felül kell vizsgálni az együttműködési megállapodást a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 
értelmében. Ezen törvény módosítása értelmében szükségessé vált a megállapodás 
egyes pontjait módosítani. A helyi nemzetségi önkormányzat székhelyén ingyenesen  
biztosított helyiségek eddig 16 órában voltak meghatározva, ez 32 órára emelkedik. 
Nevesíteni kellett az együttműködési megállapodásban az adatszolgáltatási 
feladatokat, és a belső ellenőrzési feladatokat. Az együttműködési megállapodás I. 
fejezetének 1.) pontjába került meghatározásra a 32 óra. A II. fejezet 2.) pont 1.) 
pontjában a belső ellenőrzésre vonatkozó megállapodások kerültek feltüntetésre. II. 
fejezetben a 2. pont 3.) pontban tartalmi elemeket érintő megállapodások kerültek 
feltüntetésre, illetve az együttműködési megállapodás II. fejezet 2. pont 2.) pontjának 
b.) és c.) pontjában az önkormányzat feladatalapú és működési támogatásra vonatkozó 
rendelkezések kerültek beépítésre.  
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?  
dr. Balogh László jegyző 
Tisztelt Bizottságok! A délelőtt folyamán a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülést 
tartott, megtárgyalta ezt a napirendi pontot és ebben a formában elfogadta. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük szépen.    
Az előterjesztésre vonatkozóan kérdezem, hogy van-e módosítás, észrevétel? 
Amennyiben nincs, kérdezem az Önkormányzati Bizottságot, hogy aki elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
5/2018. (I. 18.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 
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HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előter- 
  jesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2018. január 18. 
  Felelős:     ÖB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdezem a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, hogy van-e módosításra javaslat? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:  
5/2018. (I. 18.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
    
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2018. január 18. 
  Felelős:     PEB 
 
 
5./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönetet szeretnék mondani a Meserét Óvodának, mert a Szent Lajos utcai 
óvodából voltak Budapesten egy nagyon szép előadáson és Kocsis Györgynét 
szeretném, ha egy kicsit ismertetné. Nagyon szépen meg szeretném köszönni a 
munkájukat. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
December 22-én Budapestre kaptunk meghívást, bíboros úr és Dalma asszony  
meghívására érkeztünk mi erre a nagyon szép ünnepségre. A XI. kerületi templomban 
egy nagyon-nagyon bensőséges ünnepségen vettünk részt, ahol 250 hátrányos helyzetű 
család kapott egy nagyon szép személyre szóló ajándékcsomagot és hozzá egy 
csodálatos műsort. A Szent Lajos úti óvodából 25 kisgyermeket vittünk, és az óvó 
nénikkel mentünk erre a csodálatos útra. Annyit tudtunk, hogy a műsor előtt a 
megnyitó a mi feladatunk lesz, tájékoztattak bennünket, hogy milyen a templom, s a 
gyermekekkel el tudtuk egyszer próbálni. A gyermekek nagyon otthonosan érezték 
magukat. Egy csodálatos fogadtatásban volt részünk. Gyümölcsöt, üdítőt, süteményt, 
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ásványvizet kaptak a plébánián a gyermekek. Nagyon bensőséges fogadtatással 
fogadtak és nagyon örültek, hogy ilyen pici gyermekekkel ilyen nagy utat bevállaltunk 
Karácsony előtt. A szülők nem kísértek bennünket, hiszen tudtuk, hogy a templom 
szinte teltházas lesz. Mi azt ígértük a szülőknek, hogy mi a gyermekekre nagyon 
fogunk vigyázni, s amikor felérünk, jelzést fogunk adni, s amikor vissza fogunk 
indulni, indulás előtt jelzéssel fogunk élni. A szülők teljes nyugalomban engedték el a 
gyermekeiket. Egy nagyon biztonságos buszt tudtunk bérelni a Kobeláéktól, a 
fenntartó biztosította az elszállítás költségeit, s az óvoda is egy kis részt hozzá tudott 
tenni a vashulladékok beszerzésével, melyet leadtunk a MÉH telepre. Köszönjük 
szépen a buszhoz a támogatást. A gyermekek miután elpróbálták a műsort, jelezte 
bíboros úr, hogy most már az ovisok megnyitják magát a csodálatos ünnepséget. A 
gyermekek, mint ha mindig ott lettek volna, nem lepődtek meg, tehát nagyon 
csodálatos műsort adtak. Természetesen Salacz László országgyűlési képviselő úr is 
részt vett ezen a nagyon szép rendezvényen, államtitkár úr volt még jelen, s nagyon 
sok család apró és nagyobbacska gyermekekkel. Dalma asszony nagyon szívhez 
szólóan köszöntött bennünket. A gyermekek csodálatos műsort adtak élőzenével. Az 
élőzenét Szerző László és zenekara biztosította, a gyermekek a zenét már ismerték, 
hiszen itt Lajosmizsén a Betlehemi Jászolkiállításon is előadták a műsort, akkor nem 
élőzenére, hanem hangfelvételről. Ott a zenekar élőben kísérte őket, egy nagyon 
különleges dolog volt, a szöveges részek nagyon szívhez szólóak voltak. A műsor kb. 
30 perc volt, szinte állva tapsoltak, miután vége lett. A gyermekek nagyon-nagyon 
boldogok voltak. Mi is szárnyaltunk a boldogságtól, hiszen ilyen csodálatos 
környezetben nem mindennap tudjuk ezt a műsort előadni. Utána köszöntő beszédek 
voltak. A gyermekek a félórás műsor alatt elfáradtak, ezért mi kikísértük őket, de volt 
olyan család, aki részt vett, s azt mondta, hogy Erdő Péter bíboros úr csodálatosan 
nyilatkozott a gyermekekről, a tiszta szívről, a bátorságról, a helytállásukról és 
köszönte szépen a városnak, hogy ezt biztosította a gyermekeknek, és köszönte a 
pedagógusok munkáját. Egy nagyon szívhez szóló cikk jelent meg a hírújságban, ahol 
olvashatunk róla, és képeket is láttunk a gyermekekről. A szülők is, és mi is nagyon 
büszkék voltunk a gyermekre, s hogy ilyen szép ünnepségen részt vehettünk. 
Köszönjük a lehetőséget. Én megköszöntem a kollégáknak a csodálatos felkészítést, 
megköszöntem polgármester úrnak, hogy biztosította a lehetőséget, hogy feljussunk. A 
gyermekeknek és a csoportoknak mi személyesen is megköszöntük, s a csoportok 
kaptak játékeszközöket Karácsonyra. A szülők is megköszönték, mert a hírműsorok 
leadták, hogy az ő pici gyermekük milyen bátrak voltak és csodálatosan szerepeltek. 
Azon a 22-i napon egy csodálatos élményt kaptunk, de természetesen 24-én a helyi 
templomban a Mécses csoport hasonló műsort adott. Nagyon büszkék lehetünk, mert 
méltóképpen a gyermekek a karácsonyi hangulatot megteremtették Lajosmizsén és 
Budapesten is, és mi köszönjük szépen, s ha lesz ilyen lehetőség, akkor mi nagyon 
szívesen visszük a gyermekeket.  
 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük szépen és gratulálunk. 
Borbély Ella ÖB tag 
Novákék ruha szalonjából béreltük a menyasszonyi ruhákat és jutányos áron adták az 
óvodásoknak, amit nagyon szépen köszönünk. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Én is szeretném megköszönni a Nőegyletnek az adventi műsorát, ami nagyon szép 
volt, valamint a Csík zenekar előadása is nagyon szép volt.  
Budapesten a Gimes Együttes műsorán voltam. Két kórus kísérte. Nagyon szép volt. A 
Gimes Együttes a Felvidékről származik Gimes nevű településről. Szarka Tamás és 
Szarka Gyula alapította ezt a zenekart. Lehetne ezt Lajosmizsére meghívni, s hogy ez 
mennyibe kerül. Ezt gondolatébresztőnek szerettem volna elmondani. Karácsony előtt 
közvetítette a Duna Tv a Bazilikából, nagyon színvonalas volt. Köszönöm szépen. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük. 
Varga Mária ÖB bizottsági tag 
A Csík zenekar előadása meghiúsult amiatt, hogy a templomban, a hangszereknek nem 
volt megfelelő a hőmérséklet.  
2016. októberben írtunk pályázatot. Január 16-án kaptuk meg az értesítést, hogy 19,5 
millió forintot megnyertünk. Ebből megújul több művelődési házi foglalkozás, 
szakkör. 1,5 évet csúszott a döntés. 
Szeretném megköszönni a Képviselő-testületnek, hogy a pályázatot beadhattuk.  
Belusz László ÖB elnök 
Ha nincs hozzászólás, megköszönöm mindenkinek a részvételét, berekesztjük az ülést. 
Sebők Márta PEB elnök 
Én is köszönöm a részvételt, a mai együttes ülésünket berekesztem 13.50 órakor. 
 
 

K.mf. 
 
 
  Belusz László     Sebők Márta 
  ÖB elnök      PEB elnök 
 
  
  Sebők Márta      Belusz László 
  ÖB  tag      PEB tag 
  jkv. aláírója      jkv. aláírója 
 
 
   
 
 
 
 
 


