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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Mezőgazdasági Bizottság 2015. február 16-án, hétfőn 13.00 órakor, a  
                Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
   Fekete Zsolt  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
   Kollár László bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Dömötör Klára pénzügyi irodavezető 
      Borbély Ella települési képviselő 
      Kovács Gábor főépítész 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      Kovács István rendőr alezredes 
      Nagy Zoltán lajosmizsei polgárőrség vezetője 
      Dusnoki Sándor, AGRO IMPEX KFT képv. 
      Kemenczei János Vadásztársaság képv. 
      Berényi Attila közterület felügyelő 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Külön köszöntöm a 
meghívott vendégeinket, Kovács István alezredes urat, Nagy Zoltán urat, a 
Lajosmizsei Polgárőrség vezetőjét, Kemenczei János urat, a Vadásztársaság 
képviselőjét, Berényi Attila közterület felügyelő urat, a település őrei közül 
Gengeliczki Edina lovas járőrt. Köszöntöm továbbá Dusnoki Sándor urat, az 
AGROIMPEX Kft képviselőjét, s minden kedves jelenlevőt. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 
fő jelen van. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok 
mindenki előtt ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más 
önálló napirendi pont tárgyalására javaslata? 
Amennyiben nincs, s egyetértünk, a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes-  Basky András 
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     tületének ……/2015. (….) önkormányzati rendelete a  polgármester 
     2015. évi költségvetésről 
2./ Egyebek 
  
 
 
1./ Napirendi pont  
Egyebek 
- a település közbiztonsági helyzete 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Településünkön a már kialakult közbiztonsági helyzet abban nyilvánul meg, hogy 
rendkívül felszaporodott Lajosmizsén az idegen vendégmunkások száma és a 
betörések száma. Az ügy megoldása érdekében települési stratégiát próbálunk 
kidolgozni. Lajosmizsén jelentős kézimunka igényes tevékenység és 
gyümölcstermesztés folyik közel 500 ha meggy és cseresznye van, jelentős paprika 
terület szabad földön és fólia alatt is. Ezeknek a növényeknek a gondozása zömében 
kézi munkával végezhető.  Engedjék meg, hogy egy néhány percben áttekintsük a 
helyzetet. A rendszerváltás következtében különböző segélyek kerültek bevezetésre.  
Voltak munkaerő szervezők, akik egy busznyi embert hoztak. Megállapítható volt, 
hogy ennek a munkavégzésnek semmiféle affinitása nem volt. A románok egyre 
nagyobb létszámban jönnek és vegyes a társaság. Valószínűsíthető, hogy egyre több a 
bűnöző. Nagyon fontos volna a regisztráció és a folyamatos kontroll, mert ezekre az 
emberekre szükség van, mert a termékeinket nem tudjuk betakarítani, de mi a 
megoldás? Kovács Istvánt szeretném megkérdezni, hogy milyen a közbiztonság 
Lajosmizsén, mert a lakosság félti a vagyonát. Mit tesz a Rendőrség, milyen lépéseket 
kíván tenni a jövőben és mi lehet a feladata a Rendőrségnek és mi lehet a szerepe az 
önkormányzatnak? 
Kovács István rendőr alezredes 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Az utóbbi időben valóban elszaporodtak 
Lajosmizsén az ingatlan betörések. Egy része felderítetlen. Mit tesz a Rendőrség ez 
ügyben? Mindenki által ismert a Lajosmizsei Rendőrőrs állománya, hogy 21 fő, s 6 
település tartozik hozzá. Mi is látjuk a problémákat. Annyit tudtunk tenni, hogy a 
problémát jelentettem a Kecskeméti Rendőrkapitányságnak. A Rendőrkapitányság és a 
polgármester úr között volt egy megbeszélés az elmúlt héten. A járőrszolgálatot 
megerősítettem főleg az éjszakai órákban. Átlátható eredményeink egyelőre nincsenek, 
de jóval több információval rendelkezünk, mint eddig.  A Kecskeméti 
Rendőrkapitányság vezetője 1 fő nyomozót kirendelt, akinek a feladata, hogy az 
elemző munkát elvégezze.  
Arra nem tudok mit mondani, hogy magyarok vagy nem magyarok az elkövetők. Azok 
a románok, akik nem mennek haza, nem tudjuk, hogy miből élnek. 
Számomra is a regisztráció nagyon fontos lenne. Tudjuk, hogy nagyon nagy részük 
már magyar személyi igazolvánnyal igazolja magát. Az egy plusz fővel nem 
erősítettem a járőr szolgálatot, megkezdtük a feldolgozó munkát, de még jelentős 
eredményt nem értünk el, ami az állampolgárok biztonságérzetét növeli az még nem 
oldódott meg. 
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Basky András polgármester 
Ez a probléma nem új keletű probléma. Korábban voltak itt az idegen rendészettől. Az 
egyik nagy probléma az, hogy ez a regisztrációs történet hogyan valósulhat meg, mert 
az EU-s jogszabályok alapján mindenki szabadon mozoghat bárhol. Olyan megoldást 
nem tudtunk kitalálni, ami jó. A regisztrációnak a lehetőségét, mint feltétel, nem 
támasztja alá egy jogszabály sem. Ezek a témák mindig feljöttek, amikor megbeszélés 
volt. A kapitány úrral abban maradtunk, hogy írunk egy levelet, hogy a Rendőrőrs 
létszámát erősítsék meg. Több rendőr kellene, de ez nem rajtunk múlik. Megtettük azt, 
hogy településőrt is alkalmazunk, de amíg a jogszabályi háttér nem változik meg, 
nagyon nehéz helyzetben van az önkormányzat. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Én is utánajártam a dolognak, semmiféle regisztráció nincs. 
Kovács István rendőr alezredes 
Az, hogy a lajosmizsei Rendőrőrs létszáma kevés, nem a kapitány úron múlik. A 
kapitány úr annyit ígér meg, hogy ha elküldi az önkormányzat a levelet a rendőrség 
létszámának megemelése érdekében, a kapitány úr el fog menni a főkapitány úrhoz ez 
ügyben.  A kapitány úr ígéretét annyiban erősítsük meg, hogy a Kecskeméti  
Rendőrkapitányságról a nappali járőrszolgálatot 2 fővel meg tudom emelni, de 
remélem, hogy az éjszakai járőrszolgálatot is. 
Ha éjszaka a kollégát túlóráztattam, akkor nappal kevesebb rendőr van az utcán. A 
polgármester úr lehet, hogy tud ebben segíteni. Minél több támogatást kapunk, annál 
több munkaerőt tudok biztosítani. 
Nagy Zoltán polgárőrség  
Ez a rendszer nagyon jól működik a Pest megyei rendőrőrsöknél, hogy túlórában 
vannak a rendőrök, s az önkormányzat kifizeti a bérüket. Az önkormányzat azzal tud 
segíteni, ha minél több rendőr van az utcán, annál jobb a közbiztonság. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Áttérnék a Polgárőr Egyesületre. 
Kollár László bizottsági tag 
Nyár időben, amikor munkájuk van a vendégmunkásoknak, vagy télidőben, amikor 
nincs munkájuk, akkor nagyobb a bűnözés? 
Kovács István rendőr alezredes 
Nyáron az udvarokról tulajdonítanak el, télen pedig a betörések száma több. 
Kollár László bizottsági tag 
Az itt maradókat kellene jobban ellenőrizni, hogy miért maradnak itt, amikor nincs 
munkavégzésre lehetőség. 
Kovács István rendőr alezredes 
Szeretnénk címeket kérni erre vonatkozóan, hogy hol lakik nagyobb létszámú román. 
A rendőrök mernek intézkedni, de tudják, hogy hol. Kérek címeket, intézkedni fogunk. 
A külterületet is járőrözzük. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Ménteleken nem adnak a románoknak helyt. Azoknak a tulajdonosoknak, akik 
befektetésként vásárolnak ingatlanokat és ott vendégmunkásokat szállásolnak, nekik 
nincs bejelentési kötelezettségük? Ez egyrészt bevételt is eredményezne a városnak. 
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Basky András polgármester 
Bejelentési kötelezettsége nincs, de ha valaki bejelenti az alvállalkozókat, akkor fizetni 
kell utána. 
Ha valahol vendégmunkások laknak, akkor a NAV felé be lehet jelentkezni. Ha valaki 
szálláshelygyűjtő helyre érkezik, akkor idegenforgalmi adót nem kell fizetni, ha 
munkavégzés céljából érkezik. Az IFA a vendégmunkásokra nem vethető ki. 
Sebők Márta települési képviselő 
Voltak olyan akciók, hogy ahol sok vendégmunkás élt, felkereste a NAV, a 
Polgármesteri Hivatal, a Rendőrség, ez miért nincs jelenleg is? 
Kovács István rendőr alezredes 
Végeztünk ellenőrzéseket, ahol vendégmunkásokat fogadtak. Tavaly három akcióra 
volt lehetőség. Ha lesznek új címek, akkor fogunk ellenőrizni. 
Dusnoki Sándor AGRO IMPEX Kft képv. 
1989. óta a magyar munkaerő nem nagyon dolgozik a mezőgazdaságban. Csak ez a 
megoldás van. Magyarország mezőgazdasága csak nyers megrendelővé vált. Ebben a 
kérdésben helyi szinten kell megoldást találni. Minden munkaadónak tudnia kell a 
munkásairól. El kell jutni olyan megoldás felé, hogy aki dolgoztat, az dolgozzon 
együtt a Rendőrséggel, mert akkor probléma nem lehet. 
Lajosmizsén elaprózódott birtokrendszer van. A vendégmunkásokat rendezett 
körülmények közé kell besorolni. A vendégmunkásokat nem szabad megszüntetni, 
mert akkor nem lesz, aki betakarítson. 
Basky András polgármester 
Azokkal van a probléma, akik szervezetlenül jönnek ide, nem a rendszeresen 
dolgozókkal. 
Dusnoki Sándor AGRO IMPEX Kft képviselője 
Aki komolyan gondolja a munkavégzést, az nem akar elkövetni törvénysértést. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Köszönöm az együttműködést. 
Kovács István rendőr alezredes 
Köszönjük az együttműködést. 
Kovács Gábor tanácsnok 
Az Önkormányzat és a Rendőrség közös akciójában részt vettem, 2012-ben 
csináltattuk ezeket az ellenőrzéseket. Több lakást ellenőriztünk. Azt lehet, hogy egy 
listázás alapján, hogy mik a potenciálisan fertőzött helyek. Aki garanciát vállal a 
külföldi vendégmunkásokért, azokat nem kell ellenőrizni, de aki nem, azokat igen. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Megkérem a Polgárőr Egyesületet, hogy számoljon be a településen végzett 
munkájukról, hogyan látják a kialakult helyzetet, mit tesznek ennek megszüntetésére, 
hogyan kívánja elképzelni a Polgárőrség működését a jövőben? 
Nagy Zoltán Polgárőrség képv. 
Folyamatosan van együttműködésünk a Rendőrséggel. Minden egyes nap kint van a 
gépjárművünk a rendőrrel. Két-három alkalommal van kint az autónk, ami polgárőr 
szolgálat. Az nem a mi problémánk, hogy a bűzözési hullám elég rendesen elérte 
Lajosmizsét. Rendszertelenül látunk el szolgálatot. A polgárőrök szabad idejüket 
áldozzák fel, többsége dolgozik, fizetést nem kap érte senki. Éves szinten 200-
300.000.- Ft-ból nem tudunk kijönni. Mindig az üzemanyaggal és az autóval van a 
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problémánk. A jelenlegi autónkat állandóan a szervízbe kell vinni. A vállalkozók és  a 
lakosság segít az üzemanyag költségben, de ez kevés. A benzinkútnál van számlánk 
vezetve, de állandóan az üzemanyaggal van a problémánk. Első körben a feltételeket 
kellene megteremteni hozzá, rajtunk nem múlik, az eszközök, a kapacitás megvan 
hozzá, de a fenntartást, üzemeltetést kellene továbbfejleszteni. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Megkérdezem Berényi Attila közterület felügyelőt, hogy mi az a probléma, amivel 
találkozott. 
Berényi Attila közterület felügyelő 
Sok időt vagyok a rendőrökkel együtt, de azt látom, hogy a lakosság közömbös, s a 
szükséges információk nem jönnek be. Az a legnagyobb baj, hogy az emberek 
közömbösek egymással. Úgy nehéz bűnözőt elfogni, hogy ha semmi információ nem 
áll rendelkezésre. Én is saját autómmal járok, a keretem végleges, havi 15.000.- Ft 
támogatást kapok az üzemanyag támogatásra. Nekem is meglehetősen be van 
stagnálva, hogy mennyit tudok mozogni az autóval, így több alkalommal tartózkodom 
a kereszteződésekben és ellenőrzök. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Nagyon sok hasznos dolgot hallottunk, vannak olyan részelemek is, amik előrébb 
viszik az ügyet. A vendégmunkások nagy része bejelentés nélkül dolgozik, de 
valahogyan ezeket az embereket is nyilvántartásba kellene venni. A közmunkások 
közül is van, aki számítógépes ismerettel rendelkezik, ide bejöhetnének regisztrálni. 
Az elhangzottak alapján feltétlenül kell beszélni egy intézkedési tervről, ami abból 
állna, hogy a rendőrség támogatására kerülne 1 millió forint plusz a túlórákra és plusz 
1 fő közterület felügyelő nagyon fontos lenne. A településen a polgárőrség 
megerősítése, esetleg a képviselők beléptetése a polgárőrségbe, a lovas polgárőrség 
megszervezése. Jelentkezett egy úr, aki Lajosmizséről felvételeket készítene, 15 percig 
volna fenn és 5.000.- Ft-ot kérne. Azt is meg kellene gondolni. A vendégmunkások 
regisztrációja fontos lenne. Azt javaslom, hogy három hónap múlva találkozzunk újra 
az eredmények értékelése, a tapasztalatcsere, a megbeszélt feladatok számonkérése 
érdekében. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Nem esett szó az Aranyhomok Vadásztársaság helyzetéről. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Kérném a Vadásztársaság képviselőjét, hogy mondjon erről néhány szót. 
Kemenczei János Vadásztársaság képviselője 
Két hivatásos vadászunk van. Az elmúlt évben én is aktívan részt vettem az 
ellenőrzésekben. A terepfelmérésben aktívan részt vettünk az elmúlt évben. Sokkal 
zökkenő mentesebb lenne egy ilyen csoportnak az ellenőrzése, hogy ha az 
igazolványokat maguknál hordanák, mert ez kötelező az állampolgárok részére. A 
Vadásztársaságnak a szervezésében egy kis változás volt. A mi vezetőségünk is egy 
kicsit jobban bejönne ebbe a képbe és jobban ellenőrizhetők lennének az emberek. 
Intéző Bizottsági tag vagyok, minden kedden van ülésünk. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Nekünk az a feladatunk, hogy a vadászi jogból származó haszonbérleti díj a 
Vadásztársaságnál maradjon arra, hogy a vadőröknek a pénzét fedezze. Szomorú, hogy 
illegális szemétlerakó helyek vannak. Tettenérés szinte a „0”-val egyenlő. Össze 
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kellene dolgozni a várossal, hogy valamilyen iránymutatás kellene. Régen a mezőőr a 
mezőgazdasági lopásokat próbálta megakadályozni.  
Ha nincs helyi rendelet, akkor nem tudunk intézkedni. Nekünk is kötelességünk 
felhívni a figyelmét az embereknek a bejelentési kötelezettségre. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Hány hivatásos vadász van Lajosmizsén? 
Kemenczei János Vadásztársaság képviselője 
4 fő vadász van, ebből 2 fő aktív. Én is próbálok hatni a vezetőségre, hogy a 
járőrözésben mi is részt vehessünk. 
Sebők Márta települési képviselő 
Mit tehet az Önkormányzat, hogy nagyobb rend legyen a településen? 
Berényi Attila közterület felügyelő 
A közterületen nem lehet alkoholt fogyasztani, a zöld terület védelme, az 
önkormányzati tulajdon védelme, közterület használatra való engedély. 
Basky András polgármester 
Ezek a jogszabályok Kovács Gábornál vannak előkészítés alatt, és a márciusi ülésre 
elkészülnek. 
Sebők Márta települési képviselő 
Nagy Zoltántól kérdezem, hogy merre szoktak járőrözni, hányan vannak, vezetnek-e 
útnyilvántartást, lehet-e követni, hogy merre jár a járőrözés? 
Nagy Zoltán polgárőrség képv. 
Nincs megadva konkrét út, vannak olyan vállalkozók, akik támogatnak anyagilag, 
ezeket mindig végignézzük (Keskin parkoló, Hobbi kocsma környéke) utána mindenki 
odamegy, ahova akar. 25 fő a polgárőrség létszáma. A menetlevél vezetéssel állandóan 
probléma van. Helységre, településre vonatkozóan nincs vezetve menetlevél. 
Sebők Márta települési képviselő 
Egy éjszaka hány autó van kint? 
Nagy Zoltán polgárőrség képv. 
Egy éjszaka egy. 
Sebők Márta települési képviselő 
Nehéz úgy adni támogatást, hogy nincs meg a járőröknek a szolgálati útvonala. 
Nagy Zoltán polgárőrség képv. 
Mi útvonalat azért nem határozunk meg, mert ennek értelme nincs, mert a sablon 
útvonalat a bűnözők meg tudják figyelni, ezért nincs megadva útvonal. 
Sebők Márta települési képviselő 
Van-e lehetőség arra, hogy az önkormányzat hatáskörében működne egy 
munkaközvetítői iroda, hogy a Lajosmizsére beérkező munkavállalókat lehetne 
tájékoztatni. Ezt megteheti valaki, hogy a külföldi munkavállaló papírját elkérheti-e. 
Munkavállalói iroda létrehozása, ezért egy alkalommal 100.- Ft-ot fizetnének. 
dr. Balogh László jegyző 
Az UNIÓ-s jogokat (szabad mozgás) nem tudjuk korlátozni. Meg fogjuk vizsgálni a 
kérést. Az adatok kezelésének nagyon szigorú szabályai vannak. Az adatkezelésre 
kétféle módon van lehetőség, hogy ha a törvény elrendeli, vagy ha az érintett személy 
hozzájárul. 
Dusnoki Sándor AGRO IMPEX Kft képviselője 
Aki egyenes úton jár, annak nem lehet problémája. 
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Sebők Márta települési képviselő 
Ha szóbeli bemondás alapján nem tudja valaki igazolni magát, akkor hogyan lehet 
utolérni? 
Kovács István rendőr alezredes 
Senkit nem lehet szankcionálni, hanem bekerül a figyelem központjába. Nem azokkal 
van a probléma, akik bejelentkeznek, hanem azokkal, akik nem. 
Sebők Márta települési képviselő 
A testületi ülésre megtudhatjuk, hogy lehet-e munkaközvetítő irodát létrehozni? Ha 
akarnánk, akkor úgy lehetne, hogy 7.00 – 18.00 óra között két közmunkást lehetne 
alkalmazni erre. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Csend rendeletet javasolnék létrehozni. Nagyon szeretném, ha ezt is belevennénk. 
Berényi Attila közterület felügyelő 
Van csendháborítási rendelet. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Köszönöm, akik e téma keretében megjelentek, szeretném, hogy ha 2-3 hónap múlva 
ismét tudnánk beszélgetni. 
Mivel még nem választottunk jegyzőkönyv aláíró személyt, javaslom, hogy legyen 
Fekete Zsolt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 
4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- a bizottság elfogadta 
jegyzőkönyv aláírója a mai ülésen Fekete Zsolt bizottsági tag legyen. 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (….) 
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Megkérem Basky András polgármester urat, hogy az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének rendelet-tervezetét terjessze elő. 
Basky András polgármester 
Délelőtt megvolt az Érdekegyeztető Fórum értekezlete, ahol támogatták a költségvetés 
elfogadását. Költségvetésünk nagyon nehezen összeállítható, mert minden évben olyan 
változások vannak, amik nagy mértékben meghatározzák az összeállítást. A rendszer 
módosulása úgy történik, hogy március 1-től fognak megváltozni a költségvetés 
szempontjából a szociális támogatások. 
A bevétel fő összege 1.148.952 eFt, a működési költség 1.144.452 eFt, a felhalmozási 
költség 4.500.000.- Ft, a tárgyévi kiadási költségek főösszege 1.441.952 eFt. 
Működési költség 1.124.024 eFt, felhalmozási költség 245.595 eFt, tartalékok 70.333 
eFt, melyből általános tartalék 6.000 eFt, céltartalék 64.333 eFt. Tárgyévi 
költségvetési hiány összege 293.000 eFt. A költségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló előző évek maradványa 293.000 eFt, működési célra 52.109 eFt, felhalmozási 
célra 241.981 eFt van betervezve. Felhalmozási célú hitelfelvétel nincs tervezve. 
Működési kiadások 613.272 eFt, felhalmozási kiadások 244.595 eFt, tartalékok 70.333 
eFt, költségvetési kiadások összesen 1.365.458 eFt. 
Gépjárműadó 40.000 eFt, idegenforgalmi adó 6.000 eFt, iparűzési adó 370.000 eFt-ra 
van tervezve. 
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A szociális támogatásokkal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy 2 hónapig 
még a régi rendelet szerint megy az ellátottak pénzbeli ellátása. Márciustól új rendelet 
lesz, települési támogatás megnevezéssel lesznek, 14.900 eFt lesz, amit meglátunk, 
hogy mire fogjuk felhasználni. 
Felhalmozási kiadások, beruházási kiadások 57 millió forint a csatornára van 
elkülönítve, KEOP pályázatra van 11 millió forintos költség, ha nem lesz pályázat, 
akkor a kazánt meg kell oldani. Optikai kábelnek van áthúzódó költsége, és a 
temetőnek van fel nem használt költsége, de ezt a temetőre kell fordítani. Viziközmű 
fejlesztés 1.900.000.- Ft. 
A víztoronyról át kell tenni a rendszert az új víztoronyra. 38 millió forint a járdára lett 
elkülönítve, 132 millió forint az útra.  
A Dózsa György úti lakásokat indokolt felújítani. 
Céltartalék: Iskola-tó tervezési költségei 2.794 eFt, kóbor ebek elszállítása 500 eFt, 
helyi jelentőségű védett platánfák kezelése 9.144.000.- Ft, IGSZ pályázata, napelemes 
rendszer telepítése Lajosmizse településen 4.400 eFt, IGSZ-iskolai tantermek 
kialakítása 20.000 eFt, pályázatok önrésze 5.000 eFt, Meserét Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde 3.170 eFt, költségvetési szervek – 2015. évi Erzsébet utalványok 
14.325 eFt.  
A költségvetésben 32.399 eFt általános tartalék van betervezve. 
Az év során ami bevételek vannak és még nincsenek itt, azokat nem tesszük bele a 
számlánkba. A központi költségvetésben az állam elkülönített 6 milliárd forintot, hogy 
az el nem adósodott települések pályázhatnak. Ha a külterületi utak fejlesztéséhez 
tudnánk szerezni pénzt, az szerencsés lenne. Az én javaslatom az, hogy amiben meg 
tudunk állapodni, az legyen úgy. 32 millió forintból céltartalékot érdemes képezni. 
Ezeket a költségeket, amiket még nem látunk, nincs benne. 
Sebők Márta települési képviselő 
Van egy nagyon szép költségvetés a sarokszámok tekintetében. Azt nem értem, hogy 
miért van ez az óriási bizonytalanság? Tudjuk azt, hogy az önkormányzatok 
önfenntartóvá tételét szeretnék, miért nem teszünk félre pénzt? Legyen pénzünk, hogy 
az önkormányzat tudjon létezni. 
Miért nem konkretizáljuk a számokat? 
Basky András polgármester 
Valamilyen szintű mozgástérre szükség van. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
A költségvetés azért kell, hogy elinduljon egy tervezési folyamat, hogy mire mennyit 
szeretnénk elkülöníteni, miből mit szeretnének megvalósítani. Kell, hogy maradjon 
tartalék.                                                                             
Belusz László települési képviselő 
Tartalékoknál óvatosan kell, hogy tervezzünk. Az iparűzési adót is célszerű 
csökkenteni. 
Sebők Márta települési képviselő 
Én fejlesztési irányokat szeretnék meghatározni. Mik a fejlesztési prioritások. 20 
millió forint jóváhagyásara kerül az intézmények között. 
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Basky András polgármester 
Döntöttünk arról, hogy az iskola felújítás prioritást élvez. A buszmegállók környékét 
rendezni kell, mert eléggé leamortizált állapotban vannak.  
Sebők Márta települési képviselő 
Mondjuk ki, hogy amit beraktunk céltartalékba, hogy azt az iskolára, a Rákóczi úti 
óvodára költjük. 
Ebben a költségvetésben sok a bizonytalanság indokolatlanul. 
Basky András polgármester 
Van egy olyan biztonsági tartalék, amivel nem fogjuk veszélyeztetni az intézményeket. 
20 millió Ft kell az Erzsébet utalványra, az iskola fejlesztési koncepciója 30 millió 
forint lenne, de ezt nem valósíthatjuk meg. 30 millió forintból 5 millió forint általános 
tartalékot kell elkülöníteni. 
Kérném a képviselőket, hogy ők is adják le a kívánságlistáikat. 
A Mezőgazdasági Bizottság részéről várjuk azt, hogy mit tart fontosnak, hogy mi az, 
ami benne legyen a költségvetésben. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
A mezőgazdaságot érintő fejlesztések, új tárcsa, 1 db kombinátor, 1 db munkagép, 1 
db gally zúzó és a jégelhárító rendszer  2.019.300 eFt. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
A jégelhárító rendszer megvásárlása az alapítványon keresztül nem lehet. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy aki a 10 millió forintos gépvásárlással egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
1/2015. (II. 16.) Mg. hat. 
Gépvásárlás jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Mezőgazdasági Bizottsága elfogadja, s javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadásra, hogy a 10 millió forintos gépvásárlás 
valósuljon meg, ez kerüljön bele a költségvetésbe, s legyen 
elkülönítve pénzügyi keret a gépvásárláshoz. 

 
   Határidő: 2015. február 19. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Aki elfogadja, hogy a jégelhárító rendszer működtetéséhez kellene 2.019.000.- Ft, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
2/2015. (II. 16.) Mg. hat. 
Jégelhárító rendszer működtetése 
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HATÁROZAT 
    
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
   gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek, hogy a jégelhárító rendszer működtetéséhez kerüljön elkülö- 
   nítésre 2.019.300.- Ft a költségvetésben. 
   Határidő: 2015. február 19. 
   Felelős:     A bizottság 
    
 
Sápi Tibor alpolgármester 
Az előző határozathoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy össze kellene hívni a 
környező települések polgármestereit, jegyzőit, megkeresni az országgyűlési 
képviselőket. Kiskőrös, Soltvadkert, Tázlár környékében van egy rendszer, amelybe jó 
lenne belépni. Azért is lenne szükséges, hogy a környező települések is belépnének, 
hogy egy helyi rendeletet alkotnánk, és a pénzterheket szétosztanánk a települések 
között. 
Kérjük, hogy támogatást folyósítanának a közalapítvány részére a jégelhárító 
rendszerre. Orgovány, Ágasegyháza, Izsák vonalon szeretnénk ezt megvalósítani. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Kérném a bizottság támogatását, hogy az IGSZ vonatkozásában az engedélyezett 
létszám keretünk a 42 fő helyett 42,5 fő legyen. Február 22-én jár le a szerződése a 
kollégának, a TÁMOP-os pályázat keretében volt foglalkoztatva. A fél fős 
létszámkeretet szeretnénk megkapni, pénzt nem kérek hozzá, csak a létszám 
előirányzatot. 
A 12. oldal utolsó bekezdése. A rendelet-tervezet 4. §-ának 5. pontjánál a saját bevételt 
amennyivel nem teljesíti az intézmény, a kiadási előirányzatot csökkenteni kell. Az 
IGSZ vonatkozásában ez úgy van jelen, hogy a térítésmentes étkezés miatt nem 
teljesül. Testületi döntés alapján az általános tartalékból ezt pótolni lehet. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Aki azzal egyetért, hogy az IGSZ részére a 42 fő helyett 42,5 fő legyen a létszámkeret, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
3/2015. (II. 16.) Mg.hat. 
Létszámkeret bővítés az 
IGSZ-nél 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
   gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy en- 
   gedélyezze az IGSZ-nél a 42 fő helyett 42,5 fő létszámkeret meg- 
   állapítását. 
   Határidő: 2015. február 19. 
   Felelős:     A bizottság 
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Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Két bizottság megtárgyalta az iskolánál szükséges beruházások kérdését. Kérem a 
bizottság támogatását abban, hogy a vizes blokk felújítása, az osztályok összenyitása 
megtörténjen, hogy a kollégium II. emelete is hasznosítható legyen. Az iskola 
padoknál 12 millió forint lenne, 17 nagy tanterem kialakításáról lenne szó, 5 
kistanterem és számítástechnikai terem megvalósítását tenné lehetővé. Amennyiben itt 
anyagi lehetőség lesz, ezt az első helyre kell tenni. 
Basky András polgármester 
A tételeket kérem holnap a bizottsági ülésre leadni pénzügyi alátámasztással. A 
tervezet szerint 26 millió forint lenne az, ami lefedné ezeket a költségeket. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Igen, 26 millió forint. A Lajosmizsei Napok rendezvénye plusz 1.6 millió forint. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Az óvoda is beadta fejlesztési elképzeléseit. A mosdó helyiségek rendbetétele nagyon 
fontos. Első helyen a Rákóczi utcai tagintézmények mosdóit kellene rendbe tenni. 
2.200.000.-  Ft lenne egy mosdónak a felújítása, plusz a székhely intézménynél egy 
mosdó felújítása. A 4 mosdóból 1 mosdó a központi óvodában lenne, amit fel kellene 
újítani. Köszönöm szépen. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a 
költségvetési rendelet-tervezetet. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi 
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
4/2015. (II. 16.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének …/2015. (….) önkormányzati rendelete 
a 2015. évi költségvetésről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
   tületének a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati ren- 
   delet-tervezetét. 
   Határidő: 2015. február 19. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Az Iskola-tóval kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a víztorony előtti 
terület szikes, sitt van. Az óvoda kerítésének egyik szakasza ez által meg van 
nyomatva. Ezzel valamit kezdeni kellene, hogy ne nyomja az óvoda kerítését. 
A Buckói úti iskola területén vakdűlők vannak, két út fel lenne számolva. Figyelni kell 
az út megszüntetésénél arra, hogy zsákutca ne legyen. 
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Sápi Tibor alpolgármester 
Javaslom, hogy azokat a pénzeket, amiből nekünk bevételünk lesz, teljesen 
elkülönítetten kezeljük. Pénzügyi tartalékot kellene arra képezni, hogy a jogi határokat 
tudjuk rendezni.  
Jó lenne tudni azt is, hogy az útjavításon túl milyen költségek merülnek még fel az 
utakkal kapcsolatban. 
Basky András polgármester 
Megpróbáljuk megoldani, hogy minden működőképes legyen. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Támogatom.  
A másik terület a Melis féle tanya, aminek a megközelítését kellene beszabályozni. 
Mindkét dolgot javasolom támogatni. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja azt, hogy a Buckói úti iskola területén két út fel lenne számolva, de úgy, 
hogy az út megszüntetésénél zsákutca ne legyen, valamint a Melis féle tanya 
megközelítése beszabályozásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
5/2015. (II. 16.) Mg.hat. 
Buckói úti iskola területén útlezárás, és a 
Melis féle tanya megközelítésének besza- 
bályozása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek, hogy a Buckói úti iskola területén két út legyen fel- 
   számolva úgy,  hogy az út megszüntetésénél zsákutca ne legyen, 

valamint a Melis féle tanya megközelítése beszabályozásra 
kerüljön. 

   Határidő: 2015. február 19. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 
16.40 órakor. 

K.mf. 
 
 
 
  Keresztes Ferenc sk.   Fekete Zsolt sk. 
  MB. elnöke     MB tagja 
        jkv. aláírója 
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