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JEGYZŐKÖNYV  
 
 
Készült: A Mezőgazdasági       Bizottság 2015. október 20-án délután 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   
            Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
         dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető 
         Mezeiné Hrubos Henrietta csoportvezető 
         Rimóczi Erika pénzügyi irodavezető 
         Belusz László települési képviselő 
                                                           Fekete Zsolt települési képviselő 
         Sebők Márta települési képviselő 
                   Borbély Ella települési képviselő 
                                                           Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
         dr. Jankahidy Andrea háziorvos 
         dr. Zsámboki Béla ügyvéd 
         Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van.  
A jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Péli Szilveszter bizottsági tagot megbízni. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – 1 fő 
tartózkodott – jegyzőkönyv hitelesítőnek Péli Szilveszter bizottsági tagot 
megválasztotta. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek.  Két napirendi pont van. Egyéb napirendi pont keretében tárgyalunk egy 
korábbi ügyet, melyre megjelent a doktornő, így kérem az Egyebek napirendi pont 
felvételét. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e valakinek egyéb javaslata? 
Kollár László bizottsági tag 
A Csikó boltnál levő buszmegállóval kapcsolatosan van észrevételem, és kérdésem, 
hogy kié, illetve mikor lesz helyreállítva? 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Köszönöm. Az Egyebek napirenden belül mehet. Aki elfogadja a meghívó szerinti 
napirendi pontokat a kiegészítő javaslattal együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek …../2015. (….) önkormányzati rendelete a helyi  polgármester 
     iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormány-  
     zati rendelet módosításáról 
 
2./ Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi         Basky András 
     és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács polgármester 
     Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról 
 
3./ Egyebek 
     - dr. Jankahidy Andrea háziorvos rezsi díj fizetése 
     - Csikó boltnál lévő buszmegállóval kapcsolatos észrevétel 
       (Kollár László) 
 
1./ Napirendi pont 
Egyéb 
dr. Jankahidy Andrea háziorvos rezsi díj fizetése 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
A témával kapcsolatban megkérem a polgármester urat, hogy terjessze a bizottság elé 
a tényállást. 
Basky András polgármester. 
Van egy élő szerződésünk a doktornővel, ez egy régi szerződésünk, mely alapján a 
doktornőnek minden hónapban számláz az önkormányzat a szerződésünk szerint. A 
doktornő pedig nem a szerződésünk szerint fizet. Ő kérte annak idején az 
önkormányzatot, hogy más számítási módot alkalmazzunk, de az önkormányzat nem 
támogatta, s így mi a régi szerződés szerint tudunk számlázni. Tegnapi nap folyamán 
beszéltem a doktornővel erről a dologról, hogy ezt valamilyen szinten rendezni 
kellene. Itt voltak korábban levelezések a jogi képviselőn keresztül. Ők külön 
számítást végeztek arra vonatkozóan, hogy a területből mennyi az, amelyik az 
improduktív rész, ami a doktornőre esne. Ezt a Képviselő-testület nem fogadta el, és 
azt mondta, hogy két verzió közül választhat a doktornő. Az egyik verzió az, hogy a 
régi rendszer szerint számlázunk, amely szerint almérőket szereltetett fel a doktornő. 
Az almérő szerint is a régi, a bíróság által megállapított számítási mód szerint 
számlázunk, vagy pedig a doktornő is az új rendszer szerint, amelyet az összes 
rendelőben lévő orvosok elfogadtak, a szerint számlázunk, ha az új szerződést aláírja. . 
Az önkormányzat nem fogadta el a javaslatot, amit a doktornő adott, a doktornő nem 
fogadta el a mi javaslatunkat, így a régi szerződés szerint számlázunk. Ez a dolog már 
régebb óta folyik és jó lenne pontot tenni ennek a végére, hogy igazából hogyan is 
lehet ebből a helyzetből tovább jutni. Az előző bizottsági ülésen már beszéltünk erről a 
dologról, hiszen felvetődött ott is. Igazából ott a bizottságnak az volt az álláspontja, 
hogy továbbra is ebből a két lehetőségből választhat a doktornő. Az egyik az, hogy a 
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régi rendszer, illetve szerződésünk szerint számlázunk, a másik pedig az, hogy ő is 
áttér arra a rendszerre, amelyet az összes többi háziorvos esetében alkalmazunk. 
dr. Zsámboki Béla ügyvéd 
Tisztelt polgármester úr! Tisztelt bizottsági tagok! 
Ügyfelemnek az álláspontja a kérdésben változatlan. Arra szeretnék még egyszer 
rávilágítani, amit megtettem már az elmúlt évben is, hogy itt nem arról van szó, hogy a 
Jankahidy doktornő egy másik számítási metódust kívánna elfogadtatni, tartja magát 
ahhoz, amit annak idején a számítás alapjául meghatároztak. Mi tisztelettel csak azt 
szeretnénk kérni, hogy az időközben bekövetkezett változásokat kellene figyelembe 
venni annak a számítási metódusnak alapján, amit még egyszer mondom, hogy az 
önkormányzat dolgozott ki. Így az időközbeni változások folytán a produktív és az 
improduktív terület arányai megváltoztak. Az Önök számítási metódusán belül ezek az 
arányok megváltoztak. Az ügyfelem mindösszesen annyit szeretne kérni, hogy ennek 
megfelelően történjen a számítás, változatlan elvek alapján. 
Basky András polgármester 
Az önkormányzat viszont azt mondta, hogy azt a számítási módot, amit az összes többi 
orvosnál használunk, figyelembe tudjuk venni, csak az almérők szerinti számítást 
továbbiakban már nem kívánja figyelembe venni az önkormányzat.  
dr. Zsámboki Béla ügyvéd 
Legjobb tudomásom szerint az önkormányzat hozzájárulásával történt az almérők 
felszerelése. Ettől a pillanattól kezdve nem tudom, hogy az önkormányzat 
álláspontjának a változása mire alapszik, mert a rendelőn belüli almérő óráknak a 
felszerelése az önkormányzat engedélyével történt. Az egyéb improduktív 
helységeknek a költség hozzájárulására a továbbiakban is kész és hajlandó a doktornő. 
Mégegyszer mondom, hogy az önkormányzat számítási metódusa alapján azt viszont 
szeretné és méltánytalannak tartja, hogy az improduktív és produktív területek 
arányának a változása ne legyen figyelembe véve. Ezt szeretnénk polgármester úr, 
változatlan az álláspontunk. A produktív, improduktív területek arányának 
megfelelően eddig is kész volt és a továbbiakban is hajlandó fizetni a ráeső 
költségeket. A továbbiakban méltánytalannak tartaná, ha olyan improduktív területek 
alapján is költséghányad terhelné, ami egyébként nem improduktív terület.  
Basky András polgármester 
Ha a szerződést, amit az önkormányzat felajánlott, aláírta volna a doktornő, akkor nem 
terhelné olyan terület után való fizetés. A számítási mód, amikor azt annak idején 
megváltoztattuk, a háziorvosok kérése volt az, hogy szeretnének kevesebbet fizetni, 
mint amennyit eddig fizettek. Ezt egy elméleti számítás alapján tudtuk megtenni, mert 
hogy ha a tényleges költségeket számolnánk ki a háziorvosoknak, akkor ez a költség 
lényegesen több lenne, mint amennyit jelen pillanatban fizetnek. Egyébként 
méltányoltuk azt, és a csökkentést a közös használatú területekre vonatkoztatva 
csökkentettük le 10 m2-re az előzetes 36 m2-es, illetve 32-33 m2-es területről. Ez 
méltányolás volt valamennyi orvossal szemben. A doktornő esetében van egy almérős 
rendszer, ami viszont az akkori megítélésünk szerint – nem tudom, hogy most hogyan 
látja a Képviselő-testület, - lényegesen kedvezőbb helyzetet teremtett a doktornőnek a 
többi rendelőben bent lévő orvossal szemben.  
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dr. Zsámbéki Béla ügyvéd 
Ezt én egy kicsit nem tartanám helytállónak, mert az álláspontunk szerint, amit ő a 
mérőóra alapján a tényleges produktív improduktív terület után most fizet, az 
tulajdonképpen arányait tekintve egyezik azzal, amit az összes többi orvos fizet. A 
polgármester úr az előbb említést tett, hogy a méltányosság szempontjából őnáluk 
figyelembe van véve bizonyos költségcsökkentés. Az álláspontunk az, hogy a 
doktornő ezzel a metódussal került abba a helyzetbe, amit minden más, a saját 
költségén fel nem szerelt orvos társa egyébként élvez. Ezért mondom azt, hogy 
méltánytalannak tartanánk, ha a régi számítási adatokat figyelembe véve történne az ő 
költségeinek a meghatározása. Ezért kérnénk mégegyszer tisztelettel azt, hogy a 
jelenlegi improduktív és produktív területek arányában történjen számára számlázás. 
Basky András polgármester 
A rendelőben pedig az almérők szerint, mert ez a másik kitétel.  
Annyit tudok tenni, hogy ezt a következő ülésen újra tárgyaljuk, és akkor meglátjuk, 
hogy a testület milyen döntést hoz, mert szerintem ebben most döntést nem tudunk 
hozni. Ez így rendben van, ha ezt a kérést újra napirendre vesszük és áttárgyaljuk az 
egészet előlről? Azt azért látni kell, ha minden orvos almérőt szereltetett volna be, 
akkor az önkormányzat azokat a lépéseket nem tette volna meg, amelyeket megtett. 
Tehát az alapállapot az lenne, ha a rendelő 1600 m2, a teljes költség, ami az épületet 
terheli, az x forint, ezt elosztjuk 1600-al, kijön az, hogy 1 m2-re mekkora költséget 
kell fizetni, és ez egy magasabb összeg lenne, mint amit jelen pillanatban az orvosok 
fizetnek. Akkor lenne jelentősége annak, hogy mennyi a fogyasztás, mennyit fogyaszt 
el vízként, fűtésként, illetve villanyhasználatként. Itt az eredeti állapot az volt, hogy 
bíróság mondta ki azt, hogy hogyan kell kiszámítani a dolgokat, ő hagyta jóvá, abból 
indultunk ki. A doktornő esetében jelenleg is a bíróság által kimondott történet van. A 
testület álláspontja akkor az volt, hogy amennyiben változtatni szeretne a méreteken a 
doktornő, akkor a mérőórákat már nem szeretné a továbbiakban figyelembe venni. Így 
lenne tulajdonképpen ugyanannyi teher valamennyi, a rendelő intézetben működő 
orvosra. 
dr. Zsámboki Béla ügyvéd 
Ez vita tárgyát képezné, hogy a terhek milyen arányban oszlanak meg az almérőt 
felszerelt és fel nem szerelt orvosok között. Még egyszer hangsúlyozom, hogy nem 
szeretnénk és nem is akarjuk a számítási metódust megváltoztatni. Ezt önök teljes 
korrekt módon felállították annak idején. Pusztán annyit szeretnénk, hogy az akkori 
számítási metódus alapját képező számadatok módosuljanak a mostani improduktív és 
produktív területek arányának megfelelően, és ennek alapján jön ki az a négyzetméter, 
meg az a számítási összeg, ami a doktornőt terhelné. Egyébként mégegyszer mondom, 
egyezik azzal a nagyságrenddel, amit egyébként más orvosok ebben a vonatkozásban 
fizetnek az önkormányzatnak. 
Basky András polgármester 
A következő testületi ülésen visszatérünk rá, ha szükséges, akkor egyeztetünk Önnel 
az álláspont tekintetében. 
dr. Zsámboki Béla ügyvéd 
Készen állunk az egyeztetésre, mert közös érdekünk, hogy az ügyek rendeződjenek, de 
mégegyszer mondom, hogy méltánytalan terhet nem kíván a doktornő magára venni. 
Köszönjük szépen.  
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Basky András polgármester 
Köszönjük szépen.  
13.25 órakor távozott az ülésről dr. Jankahidy Andrea háziorvos és dr. Zsámboki Béla 
ügyvéd. 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (….) 
önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
A Képviselő-testület hoz egy rendeletet ezzel kapcsolatban, hogy a vállalkozó házi- 
orvosok, védőnők kedvezményeket élvezhessenek a helyi iparűzési adóval 
kapcsolatban, ha a 20 millió forintot a tárgyévben az iparűzési adóalapjuk nem haladja 
meg. Az adókedvezménynek valamennyi háziorvos és védőnő tekintetében azonosnak 
kell lenni. Az orvosok és védőnők a nettó árbevétel 80 %-át az OEP-el kötött 
szerződés alapján az egészségbiztosítási alapból kell, hogy kapják. Két gyermekorvost 
és 3 háziorvost érint. Három háziorvos vállalkozása nem részesülhetne 
kedvezményben a 2014-es adóbevallás alapján. A háziorvosok 2015-ben megkeresték 
a polgármester urat az iparűzési adóval kapcsolatban, hogy az alól mentességet 
kapjanak. Úgy döntött a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, hogy nem teljes kedvezmény, 
hanem csak részleges legyen. pEz azt jelenti, hogy 50-50 %-ot javaslunk az adóból. 
Jogszabályilag ez vizsgálva lett. Egy jelentős kérdés van, hogy a költségvetést ez 
terheli-e, nem fog-e hiányozni az 1 millió forint? Megkérdezem, hogy mi a véleménye 
ezzel kapcsolatban a bizottságnak? 
Kollár László bizottsági tag 
Ez az 1 millió forint az 50 %-ot jelenti? 
Basky András polgármester 
Igen. A jogszabályi változás az orvosoknak adja meg a lehetőséget a többi 
vállalkozásnak nem. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Az orvosok részére nem érzem igazságosnak ezt a támogatást. Az orvosok személyét 
illetően a legjobban kereső és a legjobban élő társadalmi rétegről van szó. Nagyon 
sokszor visszaélnek a helyzetükkel. Ezt jó indulatnak kell elkönyvelni, hogy támogatja 
a bizottság az 50 %-os adókedvezményt. Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás ezzel 
kapcsolatban. Nincs. 
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lépne hatályba és abban az esetben érvényes, adható 
50 %-os helyi iparűzési adó kedvezmény, ha a háziorvos, vagy a védőnő, vállalkozó 
adóalapja a tárgyévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Aki a rendelet-tervezetet 
ezzel a javaslattal elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
14/2015. (X. 20.) MB. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2015. (….) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési  
adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgaz- 
  dasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a he- 
  lyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletének módosítását azzal, 
  hogy 50 %-os helyi iparűzési adó kedvezmény legyen a vállalkozó 
                      háziorvosoknak, védőnőknek.  
  Határidő: 2015. október 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
A Társulási Tanács minden évben beszámolót készít. Október a forduló időpontja. 
Mostanra volt esedékes a beszámoló elkészítése. A Társulási Tanács elnöke által 
készített beszámoló a Társulás által meghozott döntéseket mutatja be, melyek a 
mellékletben láthatóak. Jó néhány határozat született. Egy feladatunk van, hogy 
elfogadjuk a beszámolót. Van-e valakinek hozzászólása a témával kapcsolatban? 
Nekem van egy pont, amit szeretnék elmondani. A Magyarországi Zsidó Alapítvány 
szakmai napok rendezvényéhez támogatás. Ez nekem nem illik bele a sorba. A többit 
el tudom fogadni. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője, tanácsnok 
Az Egészségügyi Héten belül a mellrákellenes programot támogatja a MAZSI 
Alapítvány. Évi 150.000.- Ft-al támogat bennünket. A program keretében különböző 
helyszíneken adnak előadásokat, hasznos információkat. Ennek a költségeit támogatja 
az Alapítvány. 
Basky András polgármester 
A XIII. szakmai napokat támogatta. A támogatás megérkezett és lekönyvelésre került. 
Ezért kellett beletenni. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Köszönöm a kiegészítéseket, így már el tudom fogadni. Szavazzunk. Aki elfogadja 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolóját a Tanács munkájáról, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2015. (X. 20.) MB hat. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési,  
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanács Elnökének beszámolója a 
Tanács munkájáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
  gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szo- 
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ciális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszá- 
molóját a Tanács munkájáról. 
Határidő: 2015. október 22. 
 Felelős:     A bizottság 

 
 
4./ Napirendi pont 
Egyéb 
Kollár László képviselő által felvetett Csikó bolti buszmegálló helyzete 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Felkérem Kollár László képviselő urat, hogy terjessze a bizottság elé. 
Kollár László bizottsági tag 
A Csikó boltnál van egy buszmegálló és nem tudom, hogy kinek a tulajdonát képezi, 
mert belehajtottak és romokban van. 
Basky András polgármester 
Az önkormányzat a saját tulajdonának tekinti. 
Kollár László bizottsági tag 
Úgy tudja a Csikó bolt környéki lakosság, hogy egy mizsei lakos belehajtott ittas 
állapotban és azóta is úgy van. Mi lesz ezzel? 
Basky András polgármester 
Korábban is volt ilyen. Megkértük a rendőrségtől a jegyzőkönyvet, s kifizettettük az 
elkövetővel a helyreállítási költséget. Itt is megkértük a rendőrségtől az elkövető 
nevét, de még nem kaptuk meg. Árajánlatot kértünk be a helyreállítással kapcsolatban, 
az árajánlatot meg is kaptuk és folyamatban van az ügy. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, hozzászólás.  
Orbán Antal bizottsági tag 
A csatorna átadás megtörtént, vannak hibás dolgok, amiket ki kell javítani. Fel kellene 
gyorsítani a hibajavításokat. 
Basky András polgármester 
Rá fogok kérdezni, hogy hol tartanak a javítások. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 
13.45 órakor. 
 
 

K.mf. 
 
 
 
  Keresztes Ferenc sk.    Péli Szilveszter sk. 
  MB elnöke      MB tagja 
         jkv. aláírója 
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