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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
7/2020. (II. 19.) MKVB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 

tületének …/2020. (….) önkormányzati rendelete 
a 2020. évi költségvetésről 

 
8/2020. (II. 19.) MKVB hat. A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
2019. évi ideiglenes ellátása során felmerülő 
indokolt többletköltség elszámolása, beszámoló 
elfogadása 

 
9/2020. (I. 19.) MKVB hat. Gazdasági Program előkészítése 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 2020. február 19-én, szerdán délután,  
14.00 órakor megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Lukács Józsefné bizottság elnöke 
   Cseh Katinka  bizottság tagja 
   Bagó István  bizottság tagja 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
 
Sápi Tibor bizottsági tag jelezte, hogy nem tud részt venni a mai bizottsági ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Fekete Zsolt alpolgármester 
      Farkasné Őze Angéla Pü. Iroda irodavez. 
      Szilágyi Ödön Önk. Iroda irodavez. 
      Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
      Sebők Márta települési képviselő 

Kicsiny László BKMFÜ Nonprofit Kft 
igazgatója 

      Belusz László települési képviselő 
      Kocsis Györgyné Meserét Óvoda vezetője 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Lukács Józsefné bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy ülésünk 
határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. A meghívót mindenki 
megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Kérdezem, hogy 
van-e valakinek ezen kívül módosításra, illetve kiegészítésre javaslata? Amennyiben 
nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
 
 

Napirend 
 

Előterjesztő 

1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2020. (…) 
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről /KT ülés 3. napirendi pontja/ 
 

     Basky András 
     polgármester 
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2./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás 2019. évi ideiglenes ellátása során felmerülő indokolt többletköltség 
elszámolása, beszámoló elfogadása/KT ülés 7. napirendi pontja/ 

 

     Basky András 
     polgármester 

3./ Gazdasági Program előkészítése /KT ülés 8. napirendi pontja/ 
 

     Basky András 
     polgármester 

4./ Egyebek  

 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) 
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről 
Lukács Józsefné bizottság elnöke 
Megkérem polgármester urat, hogy a költségvetésről szóló napirendi pontot 
ismertesse. 
Basky András polgármester 
A költségvetés tervezését több soron tárgyaltuk, érdekegyeztető fórum volt az 
intézményvezetőkkel. Amikor a költségvetésünk összeállt, láthattuk, hogy a 
költségvetés fő összege 2.710.820.324.- Ft. 
A költségvetést, ha nézzük, láthatjuk a 17. oldalon a 2020. évi összevont bevételeket. 
Az önkormányzat kiadásai a 20. oldalon láthatók. 35 millió forint olyan bevétel van 
tervezve, ami a 2020. évi működésünk bevétele. Kb. 49 millió forint a gépjárműadó 
tervezési összege. Az idegenforgalmi adó kb. 9 millió forinttal van tervezve. Az 
iparűzési adó tervezési összege kb. 580 millió forint 
Működési támogatások részletezése. Az összes működési támogatás 632.541.000.- Ft, 
998 millió forint érkezett a 3.2.1-hez, 14,5 millió forint érkezett a 1.1 Önkormányzati 
Hivatal működésének a támogatásához. Ezt majd később lehet beépíteni a 
költségvetésbe. 
Egyéb működési bevételek 2.175.000.- Ft. Felhalmozási bevételek 2.500.000.- Ft. 
A nem intézményi keretek között működő szervezetek 20. oldalon lévő létszámokat 
tartalmazza. 
A piac - vásári – park – sport tevékenység létszáma 17,5 fő. 
Egyéb működési kiadások részletezése 840 millió forint. A Társulásnak átadott 
pénzeszköz 516 millió forint. 24.572.000.- Ft a tűzoltóság támogatása. 
288.611.000.- Ft a tartalék. 
Felhalmozási kiadások tekintetében azokat a kiadásokat terveztük, amelyek vagy 
gördülő fejlesztési tervben elfogadásra kerültek, vagy a Képviselő-testület 
jóváhagyásával egyeztettük. 
930 millió forint a felhalmozási kiadás, melyből 856 millió forint a beruházási kiadás. 
16 millió forint a felújítási kiadások tervezése. 51.890.000.- Ft az új sportcsarnokra 
van betervezve. 
A tartalékok részletezése 29. oldalon: 288.611.033.- Ft. A Zöld város projektre 67 
millió forint van tervezve, itt eljutunk hamarosan a közbeszerzés végéig, itt 
többlettámogatási igényünk lenne. 
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Intézményeink költségvetése. 
Valamennyi intézményvezetővel egyeztettünk. Valamennyi intézmény már a tavalyi 
évben megküldte azokat az alapinformációkat, amik a bértervezéshez szükségesek 
voltak. 
A 16.100.- Ft-os egyszeri juttatás minden intézménynél benne van a dolgozók részére. 
Előző évben  nettó100.000.- Ft-os cafetéria juttatást tudtunk biztosítani, most a felét az 
I. félévre be tudtuk tervezni, a másik felére forrást kell találni. 
A minimálbér emelkedések, garantált béremelkedések benne vannak a 
költségvetésében valamennyi intézménynek. 
Dologi kiadások: az előző évben tényszámként szerepeltetett összegeket terveztünk be. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 42 fő, 
költségvetése 304.547.298.- Ft. 
Az IGSZ engedélyezett létszáma 29,25 fő, költségvetése 244.591.230.- Ft. 
Itt az intézményi dolgozók megkerestek bennünket, mert nagyon kevés a bérük, 
szeretnének plusz bérfejlesztést kérni. 10.000.- Ft plusz forrást biztosítanánk az 
intézményi dolgozók részére.  
Művelődési Ház engedélyezett létszáma 12 fő, költségvetése 110.390.000.- Ft. 
 
Társulások költségvetése: 
Az EGYSZI engedélyezett létszáma 37 fő, költségvetése 306.137.409.- Ft. 
A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszáma 74,5 fő, 
költségvetése 363.011.560.- Ft. Ők felsőlajosi feladatokat is ellátnak, a felsőlajosi 
önkormányzat ezt megfinanszírozza az önkormányzat részére. 
A költségvetésünk ebben a formában elfogadható. Minden évben vannak olyan 
feladatok, amik ebben az évben még nem tervezhetőek, de azokat is meg kell oldani. 
A földutak javítása tekintetében megfelelő zúzógépet kell vásárolni, ami a földutak 
melletti susnyót le tudja zúzni. 14 millió forintot terveztünk önjáró gréder 
beszerzésére. 
Tegnap az Önkormányzati Bizottság ülésén felvetődött, jegyző úrnak, pénzügyi 
irodavezetőnek volt olyan javaslata, mely szerint az átcsoportosításokat csak a 
Képviselő-testület tehetett meg eddig a költségvetés tekintetében. Felsőlajoson a 
polgármester úr intézkedik saját hatáskörben, ha nem szükséges a testülettel azonnal 
megtárgyalni. Nem támogatta tegnap a bizottság, hogy én intézkedhessek. Nekem 
mind a két megoldás jó. 
Lukács Józsefné MKVB elnöke 
Köszönöm. Ez egy szép költségvetés, gondos munka. Én is csatlakoznék a 
kiegészítéshez, hogy minden dolgozó kapja meg, aki minimálbéres, a 10.000.- Ft-os 
emelést. Az átcsoportosításhoz is csatlakozunk. Kérdés, hozzászólás van-e? 
Fekete Zsolt alpolgármester 
Kimaradt a költségvetésből az önjáró símító gép beszerzése. Ez nincs az 
önkormányzatnak, azt szeretném beletenni. Ennek bruttó összege 1.900.000.- Ft lenne. 
Basky András polgármester 
Úgy tudjuk megoldani, hogy valamelyik feladatról leveszünk forrást és a helyére ez 
kerül.   
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A mezőgazdasági mulcsozó gépbeszerzés 28. oldalon a 4 millió forintos sorra 
betesszük még a „Símító gép” beszerzését is. Utána indíthatjuk a gépek beszerzését, ha 
a költségvetést elfogadtuk. 
Lukács Józsefné MKVB elnöke 
Aki elfogadja a költségvetési rendelet-tervezet számait az elhangzott módosításokkal, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
7/2020. (II. 19.) MKVB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének …/2020. (….) önkormányzati rendelete 
a 2020. évi költségvetésről 

HATÁROZAT 
 
  1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
                           Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága  
                           elfogadásra javasolja  a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város     
                           Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről  
                           szóló önkormányzati rendelet-tervezetét az alábbi módosításokkal: 
   

     -  Költségvetési rendelet-tervezet  4. § (4)-(5) bekezdése úgy  
         módosuljon, hogy az ott meghatározott hatáskör gyakorlója a    
         Képviselő-testület. 

 
      - 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése  táblázat 1.18.  
         pont  „Mulcsozó gép beszerzése” sor egészüljön ki „Símító gép  
         beszerzése” kifejezéssel. 
 

                      2./   A Képviselő-testület Mezőgazdasági Környezetvédelmi és  
                             Városstratégiai  Bizottsága javasolja, hogy a Képviselő-testület  
                             kérje fel a jegyzőt, hogy a soron következő   költségvetési rendelet    
                             módosításra készítse elő önkormányzati   szinten valamennyi  
                             intézménynél a minimálbéren alkalmazásban  lévő dolgozók bruttó  
                             10.000.- Ft/hó összegű béremelését január 01-i visszamenőleges  
                             hatállyal. 

   
    Határidő: 2020. február 25. 
    Felelős:     MKVB 
 
 
2./ Napirendi pont 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás 2019. évi ideiglenes ellátása során felmerülő indokolt 
többletköltség elszámolása, beszámoló elfogadása 
Lukács Józsefné MKVB elnöke 
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Az előterjesztést készítette Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintéző. 
Kérném, hogy terjessze a bizottság elé az anyagot. 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintéző 
Tisztelt Bizottság! 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
többletköltség elszámolásáról szól, ezt a Faragó Környezetvédelmi Kft-nek kellett 
elkészítenie. A beszámoló elfogadását a Magyar Energetikai Fejlesztési Közmű 
Hivatal fogja elfogadni. A közszolgáltató nem tudta benyújtani a mérlegét, tavaly is 
hiánypótlásra kerültek beküldésre a MAEK felé. A határozat-tervezetben javasolja az 
Önkormányzat, hogy a szolgáltató beszámolójából a szerződés szerinti számlákat 
fogadja el az Önkormányzat. Elfogadást követően továbbítani fogjuk a MEK felé. A 
szolgáltató majd beküldi a szolgáltatásra vonatkozó többlet igényét. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Köszönöm.  
Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, kérdés az előterjesztéshez? Nincs. Megkérem a 
bizottsági tagokat, hogy amennyiben elfogadják az előterjesztés határozat-tervezetét, 
kézfelemeléssel jelezzék. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
8/2020. (II. 19.) MKVB hat. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 2019. évi 
ideiglenes ellátása során felmerülő indokolt többlet- 
költség elszámolása, beszámoló elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizott- 
   sága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a nem köz- 
   művel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatko- 
   zó közszolgáltatás 2019. évi ideiglenes ellátása során felmerü- 
   lő indokolt többletköltség elszámolásának, és beszámolójának  
                                 előterjesztés szerinti határozat-tervezetnek megfelelő elfogadását.. 
   Határidő: 2020. február 25. 
   Felelős:     MKVB 
 
3./ Napirendi pont 
Gazdasági Program előkészítése 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Köszöntöm körünkben Kicsiny László urat. Felkérem a polgármester urat, hogy 
mondjon előzetesként néhány szót. 
Basky András polgármester 
A Gazdasági Programot a választást követő 6 hónapon belül el kell fogadni. 2007-ben 
fogadtuk el az első Gazdasági Programot, azóta kétszer került átdolgozásra. Az 
előttünk álló feladatokat megpróbáltuk becsatlakoztatni a meglévő Gazdasági 
Programba és próbáltuk az előttünk álló látható pályázati programhoz hozzáigazítani.  
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A Gazdasági Program elkészítését megkezdtük Hivatalon belül. Két lehetőség van, 
egyik, hogy frissítjük a meglévőt, a másik, hogy újat készítünk. Megkerestük Kicsiny 
Lászlót, a Nonprofit Kft igazgatóját, ők ebben szakemberek, és nézzék meg a 
Gazdasági Programunkat, és tegyenek javaslatot arra vonatkozóan. Ha ők ezt segítik, 
és a szakmai javaslataikat hozzáteszik, az mennyit jelent, és mennyit jelent egy teljes 
elkészítés? Az a kérdés, hogy melyik lehetőséget választjuk, azt, hogy nem kerül 
pénzbe és visszük a régit, vagy egy új legyen és pénzbe kerül. 
Ezzel átadom a szót Kicsiny László úrnak. 
Kicsiny László BKMFÜ igazgatója 
Köszöntök mindenkit. Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökségként dolgozunk 
2020. január 1-től, előtte nonprofit Kft-ként. Mi készítettük a forrástérképet 
megyeszerte. Számunkra az új időszak új kihívásokat jelent. Településrendezési 
eszközökkel kibővült a tevékenység. Szívesen részt veszünk a Gazdasági Program 
újragondolásában. Az önkormányzatok olyan feladatokkal fognak találkozni, ami 
eddig még nem volt. (idegenforgalom, turisztika, stb.) A fejlesztésekhez igyekszünk 
hozzárendelni forrásokat. Ajánlatunk tartalmazza azt is, hogy ha március 31-ig nem 
látjuk az EU-s pályázati programokat, akkor frissíteni fogjuk. 
Szeretnénk, hogy ha a fejlesztési elképzelései mellé az önkormányzat feladatai is 
felsorolásra kerülnének. Ez lehet 5-10 évet felölelő program. 
A megyei és országos tervezési dokumentumhoz való illeszkedést hozzá tudjuk tenni 
az eddigi programokhoz. Döntéselőkészítő anyagot szeretnénk adni a tisztelt 
képviselők kezébe. 100 %-os megyei önkormányzati tulajdonban vagyunk. Köszönöm. 
Sebők Márta települési képviselő 
Nagy örömünkre szolgált Kicsiny úr javaslatai. Kérdésem, hogy az EU-s pályázatok 
mikor nyílnak meg? Nem lehet megvárni a gazdaságfejlesztő programokkal, amikor 
látjuk, hogy milyen összegekről van szó és az átdolgozás plusz pénzbe kerül az 
Önkormányzatnak. 
Kicsiny László BKMFÜ igazgatója 
Jó válasz nincs rá, hogy mikor nyílnak meg a pályázati források. Nem tudom, hogy az 
EU-s tárgyalások mikor fognak megjelenni. A napokban lesz operatív programokról 
való döntés, utána kezdődhet a pályázatok kidolgozása.  
A Gazdasági Programmal megvárni nem lehet, mert törvényi kötelezettség, hogy 
elfogadásra kerüljön. Az a cél, hogy megelőző jelleggel tervezni a fejlesztéseket, és ne 
csak a támogatások ismeretében tervezzünk. Köszönöm. 
Lukács Józsefné MKVB elnöke 
Van-e még kérdés, hozzászólás? 
Basky András polgármester 
Fontosnak tartom azt, hogy ez a Gazdasági Program hosszú távra készüljön, és 
szakemberek véleményével ellátva úgy, hogy később is át tudjuk dolgozni. 
Sebők Márta települési képviselő 
Szabad-e addig elkészíteni, amíg az összes forrás nem áll rendelkezésre? Fogadjuk el a 
jelenlegit kicsi módosításokkal és utána kérjük fel a Kicsiny úrékat. 
Basky András polgármester 
A Gazdasági Programot el kell készíteni. Azt javaslom, hogy csináljuk meg a profi 
Gazdasági Programot és később lehet módosítani. Igaz, hogy még nem látunk 
számokat, de annak is lesz hozadéka, ha elkészítjük a jó Gazdasági Programot. 
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Kicsiny László BKMFÜ igazgatója 
Most kell ennek az alapjait lerakni. A települések fejlesztési elképzeléseinek 
megvalósításában is részt kívánunk venni. Köszönöm. 
Lukács Józsefné 
Kérdés, vélemény van-e még? 
Borbély Ella bizottsági tag 
Ha felvállalja a cég, hogy ezt a Gazdasági Programot utógondozzák, akkor erre 
mindenképpen szükségünk van. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Ha erre szükség van, akkor csináljuk meg jól, átfogóan és kidolgozottan, s bízzunk 
abban, hogy mi, mint kisebb település is állami forrásokhoz juthatunk ezáltal. 
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? Nincs. 
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét, 
hogy készüljön el egy új Gazdasági Program, melynek elkészítési díja 2.540.000.- Ft, s 
ennek finanszírozása az Önkormányzat dologi kiadásai terhére legyen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2020. (II. 19.) MKVB hat. 
Gazdasági Program elkészítése 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező-
   gazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága  
                                 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés   
                                 határozat-tervezetét, hogy készüljön el egy új Gazdasági Program,  
                                 melynek elkészítési díja 2.540.000.- Ft, s ennek finanszírozása az  
                                 Önkormányzat dologi kiadásai terhére legyen. 

Határidő: 2020. február 25. 
Felelős:    MKVB 
 

 
4./ Napirendi pont 
Egyebek 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, kérdezem, hogy van-e 
valakinek az egyebekben kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm a 
jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 15.07 órakor. 
 

K.mf. 
 
 
  Lukács Józsefné    Borbély Ella 
  MKVB elnök    MKVB tagja 
        jkv. aláírója 
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