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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
81/2015. (X. 20.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2015. (…) önkormányzati 
rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi és védőnői körzetekről 

82/2015. (X. 20.) ÖB hat.  Sportszervezetek képviselőinek 
bevonása 

83/2015. (X. 20.) ÖB hat. Lajosmizse város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2015. (…) önkormányzati 
rendelete Lajosmizse város sportjáról szóló 
4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

84/2015. (X. 20.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2015. (….) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

85/2015. (X. 20.) ÖB hat. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanács Elnökének beszámolója a 
Tanács munkájáról 

 
86/2015. (X. 20.) ÖB hat.  Rubos Anett szolgálati lakás iránti kérelme 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság 2015. október 20-án, du: 13.30 órakor, a  
                Városháza Dísztermében megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta   bizottság tagja 
   Bujdosó János bizottság tagja 
   Mezei Anett  bizottság tagja 
   Varga Mária   bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      dr. Balogh László jegyző 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Rubos Anett az 5. napirendi ponthoz 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Guti Istvánné Művelődési Ház vezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 6 fő jelen van. Kocsis Györgyné 
jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A meghívót mindenki megkapta, az abban 
foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-
e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata? 
Amennyiben nincs, javaslom, hogy fogadjuk el a meghívó szerinti napirendi pontok 
tárgyalását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek …./2015. (…..) önkormányzati rendelete a háziorvosi  polgármester 
     házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …../2015. (….) önkormányzati rendelete Lajosmizse város polgármester 
     sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
     módosításáról 
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3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …./2015. (….) önkormányzati rendelete az egyes szociális polgármester 
     ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet  
     módosításáról 
4./ Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szo- Basky András 
     ciális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének  polgármester 
     beszámolója a Tanács munkájáról 
5./ Rubos Anett szolgálati lakás iránti kérelme    Basky András 
          polgármester 
6./ Egyebek 
 
1.) Napirendi pont 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (…) 
önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői 
körzetekről 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Az Mötv. kötelező feladatként írja elő az önkormányzatok részére a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, védőnői ellátás elvégzését. A Képviselő-testület rendeletben kell, hogy 
meghatározza a házi orvosi, védőnői körzetek területi leírását. Lajosmizse 
Felsőlajossal közfeladat ellátó társulás útján látja el ezen feladatokat, ezért újabb 
megállapodásra nincs szükségünk, viszont Lajosmizse város és Felsőlajos község 
külön jogosult körzetek kialakítására. A Képviselő-testület 2013-ban meghatározta a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és védőnői körzeteket. A védőnői körzeteket akkor 
határozattal állapította meg, most a rendeletbe kell beépíteni. Az egyeztetések le lettek 
folytatva. Meg van határozva, hogy milyen pontok alapján kell meghatározni az adott 
körzetek nagyságát. Ez alapján kerültek kialakításra a körzetek. A körzetek 
kialakításánál figyelembe vették az új utcák elnevezését is. A módosítás után 
egészségügyi ellátásban szerződésmódosítást kell kötni a szolgáltatókkal. Az eredeti 
annyiban változik, hogy a fogorvosi körzetben a 16. oldalon a „Beneszél” utca nem az 
I. számú körzetbe, hanem a II. számú körzetbe tartozik. A III. részben benne is van.  
Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, elfogadása javaslom a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló önkormányzati rendelet-
tervezetet, a körzeteket a megállapítottak szerint elfogadásra javaslom az elhangzott 
módosítással. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
81/2015. (X. 20.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2015. (…) önkormányzati rendelete a háziorvosi,  
házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a házior- 
  vosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló ön- 
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  kormányzati rendelet-tervezetét. 
A bizottság a körzeteket a megállapítottak szerint elfogadásra javasolja  
azzal, hogy a „Beneszél” utca a II. számú körzetbe tartozik és nem az I. 
számú körzethez. 
 

  Határidő: 2015. október 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (…) 
önkormányzati rendelete Lajosmizse város sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László bizottság elnöke 
A rendelet 8 éve készült. Az óta nem volt módosítva, s most már szükségessé vált. 
Bekerült a rendeletbe, hogy a sportszervezetek a pályázatuk önerejének biztosítására is 
igénybe vehetik az ez évi támogatást. Ezzel kapcsolatban nem került a 
sportszervezetekhez ez a rendelet. Javaslom, hogy küldjük ki a sportszervezetek 
képviselőihez, hogy véleményezzék, és ha van valami, amit bele szeretnének tenni, 
ami a részükről kedvezően tudja befolyásolnia a működésüket, akkor arra tegyenek 
javaslatot. Ezek elsősorban az elszámolás szempontjából lényegesek. Ezt a jövő 
testületi ülésre kellene összeállítani. 
Dodonka Csaba tanácsos 
A határozat-tervezetben sportkoncepció felülvizsgálat van betervezve a 2016. 
december 31-ig. Aki jelezte a problémát, az az UKC és az ISE volt. A többi szervezet 
nem jelezte, hogy a decemberi elszámolással problémájuk lenne. Csütörtökig nem 
javaslom ennek összeállítását. Van a koncepció felülvizsgálata, inkább ahhoz kellene a 
véleményt kérni, nem a rendelethez. 
Belusz László bizottság elnöke 
Ezt ebben a formában el tudom fogadni. Fogadjuk el a rendeletünket, viszont a jövő 
évben, amikor a koncepciót tárgyaljuk, akkor mindenképpen legyenek bevonva a 
sportszervezetek képviselői, mert többen jelezték, hogy nem kapnak meghívást, s nem 
tudják elmondani, hogy mit szeretnének. Ez a rendelet-módosítás sem lett kiküldve a 
sportszervezetek képviselőinek. Erre a jövőben térjünk vissza és fokozott figyelmet 
fordítsunk rá. Ezekkel a plusz információkkal elfogadásra javaslom. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy van-e hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést.  
Aki egyetért azzal,  hogy a jövő évben, amikor a 2016. évi koncepció tárgyalásra 
kerül, mindenképpen legyenek bevonva a sportszervezetek képviselői is, hogy el 
tudják mondani, mit szeretnének, ami kedvezően befolyásolja a működésüket, s az 
elszámolás szempontjából is hasznos, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
82/2015. (X. 20.) ÖB hat. 
Sportszervezetek képviselőinek 
bevonása 
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HATÁROZAT 

 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága javasolja a polgármesternek, hogy a 2016. évi  
                      koncepció tárgyalásába legyenek bevonva a sportszervezetek képviselői  
                      is, hogy el tudják mondani, mit szeretnének, ami kedvezően befolyásolja  
                      a működésüket, s az elszámolás szempontjából is hasznos. 
 
  Határidő: 2015. október 20. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Belusz László bizottság elnöke   
Aki a Lajosmizse város sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
83/2015. (X. 20.) ÖB hat. 
Lajosmizse város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2015. (…) önkormányzati rendelete Lajosmizse város  
sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a Lajosmizse város sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati 
  rendelet módosítását. 
  Határidő: 2015. október 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (….) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László bizottság elnöke 
Az előterjesztést Rostásné Rapcsák Renáta készítette. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
és az Önkormányzati Bizottság kapta meg tárgyalásra. Több soron lett tárgyalva. 
Februárban arra az elhatározásra jutottunk, hogy megnézzük, hogyan alakulnak a 
kifizetések. Abban állapodtunk meg, hogy a szociális rendeletet módosítjuk és 
kiegészítjük javaslatokkal.  
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kemény harca folytán bekerültek tételek, ezeket 
tartalmazza előterjesztésünk.  
 



 6

 
Délelőtt folyamán a bizottsági ülésen tárgyaltuk, és az előterjesztés pontjai között a 4. 
A §. 1. bekezdés b.) pontjában a ba) pontot, hogy az öregségi nyugdíjak 200 %-ára 
szavazta meg a bizottság, egyedül élő esetén 300 %-ra, valamint bekerült a délelőtt 
folyamán egy javaslat, hogy a 3. kérelem után egy környezettanulmányt kelljen 
lefolytatni, s az a tárgyévre vonatkozzon.  
Az 5. bekezdésnél az a.) pontban a kipontozott részre 20.000.- Ft került 
meghatározásra. 
A múlt hónapban a bizottsági ülésen ismertté vált részünkre az a forintosított kifizetési 
összeg, ami az első 8 hónapban megtörtént. Ebből azért látható, hogy a polgármester 
úr nem felelőtlenül osztogatja ezeket a pénzeket. Az előirányzott és a költségvetésben 
szereplő összeghatáron belül mozog, ezért abszolút túlszabályozása a rendeletnek nem 
indokolt, mert kettős hatást tudunk ezzel elérni. Ha túlszabályozzuk, és mindenféle 
pontokat beleírunk, aki erre szakosodott, az minden pontot néz, s látja, hogy 
valamilyen dolgot nem kapott meg, akkor jön. Ugyanakkor, aki kissé szerényebb, és 
szégyenérzete van, vagy bátortalanabb, pedig neki nagyon kellene a pénz, az nem meri 
ezt a segélyformát igénybe venni, mert olyan dokumentum halmazzal kell 
megjelennie, ami alapján nem biztos, hogy ő ezt a megpróbáltatást végig kívánja vinni, 
inkább lemond valamelyik gyógyszeréről, mint ahogy az a délelőtti ülésen is 
elhangzott példaként. Mindenképpen mértékletességre szeretném felhívni a figyelmet, 
és pont ezért a 4./A § (1) bekezdés b.) pontjának ba) alpontját szeretném kitöröltetni 
ebből a rendeletből. A délelőtti bizottsági ülésen meg lett határozva, hogy az öregségi 
nyugdíj 200 % -át aki elérte, az egyáltalán ne részesüljön rendkívüli települési 
támogatásban, mert ha 28.500.- Ft-ot megszorozzuk kettővel, akkor ez 57.000.- Ft 
lesz. Tehát, ha valaki ezt már meghaladja, akkor annak azt kell mondani, hogy nem 
jogosult a támogatásra, s adódhat egy olyan rendkívüli élethelyzete, ami miatt 
szüksége lenne rá, akkor nem tudunk segíteni. Ugyanakkor a 2.  bekezdésben van a 
beszabályozott összeg, a 150 % igen kevés egy bekövetkezett elemi kár esetén, mert a 
28.500.- Ft-nak a 150 %-a igen-igen kevés. Valamint, ha valaki kér támogatást, az a.) 
és ab) pontok között, mondjuk egy hajléktalan, akkor ezt számoljuk ki, hogy a 28.500.- 
Ft-nak a 20 %-a az 5.700.- Ft. Elég jól be vannak határolva ezek a számok. Én úgy 
gondolom, és azt javaslom a bizottságnak, hogy ezt a pontot (4/A § (1) bekezdés b) 
pontjának ba) alpontja) vegyük ki, és a többi változással, ami a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság ülésén elhangzott, ezt így szavazzuk meg. Vitára bocsátom, és kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele, véleménye? 
Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom. Aki a rendelet-tervezetet az általam 
elmondott módosításokkal együtt elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt- 3 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
84/2015. (X. 20.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2015. (….) önkormányzati rendelete az egyes szociális 
 ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
 módosításáról 
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HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága nem fogadta el az egyes szociális ellátásokról 

szóló 7/2012. (III. 30) önkormányzati rendelet módosítását az el- 
hangzottak szerint. 

 
  Határidő: 2015. október 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
dr. Balogh László jegyző 
Egy nem témához kapcsolódó bejelentést szeretnék közölni. 
dr. Szabó Béla háziorvos keresett meg engem, és kérte, hogy tolmácsoljam az ő 
véleményét, ami abban áll, hogy az ő álláspontja szerint az volt a kormány álláspontja, 
hogy az OEP pénzek ne kerüljenek megadóztatásra. Ezért született a módosítása a 
törvénynek, s erre tekintettel ő azt gondolja, hogy nem korrekt dolog az, hogy az OEP 
pénzeket az önkormányzat megadóztatja, eddig is lehetetlennek tartotta. A jogalkotó is 
így gondolta ezt. A volt egészségügyi államtitkár úrnak is ez volt a célja, hogy a 
jövedelmek, amik kifejezetten csak az orvosi tevékenységből származnak, ezek ne 
kerüljenek helyi adóztatás alá, tehát 100 % kedvezményt kér. Én elmondtam az ő 
kérését, írásban még nem adta be. Elmondom majd a testületnek is, s a testület majd 
dönt. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Ezt miért nem szabályozták le központilag, s akkor nem lenne belőle probléma.  
Basky András polgármester 
Mi van akkor, hogy ha az adóalapjából levonhatja az OEP támogatást. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Ezt magától nem teheti meg, ehhez társasági adó módosítás kell.  
dr. Balogh László jegyző 
Az adóalapot a törvény meghatározza, az nem helyi rendelet tárgya. 
Basky András polgármester 
Mekkora lehet a háziorvos tevékenységében az OEP bevétel, és mekkora lehet a nem 
OEP bevétel? 
Sebők Márta bizottsági tag 
Ez attól függ, hogy végez-e más tevékenységet. Azt gondolom, hogy az 50 %-os helyi 
iparűzési kedvezmény gesztus értékű. 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról 
Belusz László bizottság elnöke 
A beszámolóból kiderült, hogy 8 alkalommal volt ülés. A megküldött anyaghoz 
kérdezem polgármester urat, hogy kíván-e valamit hozzátenni, mint a Társulási Tanács 
elnöke.  
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Basky András polgármester 
Annyit, hogy a 3. oldalon a szakmai napok az Egészségház szakmai napjai, mert ez itt 
nagyon félreérthető, mint ha mi támogattuk volna, s pont fordítva van, ők támogatták a 
szakmai napokat.  
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Igen, egy külső alapítvány támogatott bennünket.  
Belusz László bizottság elnöke 
Ha nincs hozzászólás, akkor szavazzunk. Aki elfogadja a beszámolót, az kérem, 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6  igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta:  
 
85/2015. (X. 20.) ÖB hat. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  
Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
  Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolóját 
  a Tanács munkájáról. 
  Határidő: 2015. október 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
Rubos Anett szolgálati lakás iránti kérelme 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérelem érkezett az Önkormányzati Bizottsághoz, mely szerint a Lajosmizse, Dózsa 
György út 95. I/3. lakás megüresedett, s az Adócsoport munkatársa Rubos Anett 
szeretné a továbbiakban kivenni, s ezért ezt a kérelmet benyújtotta a bizottsághoz. A 
bérleti díj 46.847.- Ft-ba kerül havi szinten. Úgy gondolom, hogy támogatni 
javasoljuk. Folyamatos lesz az önkormányzati szolgálati lakás kihasználtsága, s ebből 
bevételünk származik. A bizottságnak van-e ezzel kapcsolatban észrevétele? Nincs. 
Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
86/2015. (X. 20.) ÖB hat. 
Rubos Anett szolgálati lakás iránti kérelme 
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Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága Rubos Anett 

kérelmét elfogadja és 2015. november 01. napjától engedélyezi a Lajosmizse, 
Dózsa György út 95. I./3. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás 
bérbeadását 2017. október 31-ig. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága megbízza a 

polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
      Felelős: Önkormányzati Bizottság, polgármester 

Határidő: 2015. október 20. 
 
 
 
Rubos Anett kérelmező 
Köszönöm szépen. 
Basky András polgármester 
Van még egy szolgálati lakás, ami kiadható, a Dózsa György út 102/A OTP feletti 
szolgálati lakás 83 m2. Esetlegesen azon is el lehet gondolkodni, hogy mi van, ha nem 
szolgálati lakásként jelölünk ki bele bérlőt, hanem piaci lakásként. 
 
 
Borbély Ella bizottsági tag 
Ha már nincs önkormányzati körökben olyan személy, aki igénybe szeretné venni, 
akkor lehetne róla szó.  
 
6./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László bizottság elnöke 
A polgármester úr szeretne mondani néhány szót. 
Basky András polgármester 
Szeretném tájékoztatni a bizottsági tagokat, hogy a polgármesteri bál megtartásra 
került. 150 fő, aki részt vett a bálon, s összesen 3.324.000.- Ft lett a felajánlás. 
Továbbra is vannak még, akik szeretnének felajánlani. A befolyt támogatási összeg az 
önkormányzat számláján van, ez önkormányzati célok megvalósítását fogja szolgálni. 
Köszönjük a Főnix Dance Tánc Klubnak a közreműködését. Összességében a bál jól 
sikerült. 
 
Az a pályázatunk, amit az el nem adósodott települések kapcsán nyújtottunk be, nem 
nyert. Azok a települések kaptak támogatást, akik eddig még nem. Minden évben nem 
tudunk kapni 200 millió forintot, ez félreértés volt. 
 
A BÁCSVÍZ Zrt-nek van egy levele, ahol írták azt, hogy 2013-tól mostanáig 
csőtörésből és egyéb felújításból adódó költségek 11 millió forintot tesznek ki. Ennek 
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rendezésére 6 hónapot kaptunk, hogy befizessük. El kell gondolkodni, hogy hogyan 
tovább, hogy adott esetben kivel csináltatunk csőtörést, mert ha a helyiek olcsóbban 
csinálják meg, akkor helyi vállalkozóval csináltatjuk meg. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Meg kellene nézni, hogy mi van a szerződésben, hogy ők arra jogosultak-e. 
 
Basky András polgármester 
A katasztrófavédelem kimondta, hogy 100 méteren belül kell lenni tűzcsapnak. Ennél 
ritkábban vannak elhelyezve. Ha valaki használatbavételi engedélyt kér, csak akkor 
kapja meg, ha a tűzcsap 100 m-en belül van. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Mennyibe kerül egy tűzcsapnak a kialakítása? 
 
Basky András polgármester 
300-400.000.- Ft-ba. 
Belusz László bizottság elnöke 
A tűzcsap biztosítása önkormányzati feladat és hatáskör. 
dr. Balogh László jegyző 
A beszedett víz- és csatornadíjakból jelenleg 98-99 %-a a BÁCSVÍZ Zrt-nél marad és 
a feladatok nagy része (felújítás) átkerült az önkormányzathoz. Ebből az 1 %-ból 
nekünk fedezni kell a költségeket. Ez a szerződés így nem tartható fenn, mert a mi 
költségeink rendkívül megnövekedtek, olyan mértékben, hogy a bérleti díjak ezt nem 
fedezik. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A vállalkozásnak az alapjai más tulajdonos vagyonából teremtődik meg. Rá kellene 
szorítani a BÁCSVÍZ Zrt-t, hogy minimálisan adjon át ebből a pénzből annyit, hogy az 
önkormányzat a felmerülő költségeket tudja fedezni. 
Azokat a szerződéses pontokat kellene módosítani, ami a BÁCSVÍZ Zrt feladata. A 
karbantartás fogalmát kellene tisztázni, hogy ami az ő költségük, azt fizessék meg. A 
haszon a BÁCSVÍZ Zrt-é, a felújítási költségek pedig az önkormányzaté, ez 
igazságtalan. 
dr. Balogh László jegyző 
Az sem biztos, hogy másik vállalkozó végezheti ezt a felújítási munkákat, amiket 
jelenleg a BÁCSVÍZ Zrt. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A fogalom meghatározása lenne fontos, hogy mi a karbantartás. 
dr. Balogh László jegyző 
Alapjaiban át kell gondolni a szerződés pontjait. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még valakinek az egyebek napirendi pont keretében előadnivalója? 
Bujdosó János bizottsági tag 
A polgármester úrral beszéltem arról, hogy egy olyan ötlettel szeretnék előállni, hogy 
egy állandó bolha piac létrehozását szeretnénk Lajosmizsén, hogy a helyi lakosok úgy 
vegyenek rajta részt, hogy bérleti díjat és helypénzt ne kelljen fizetni érte. Sok 
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ismerősünk van, akik átjárnak Nagykőrösre és Kecskemétre. Nagyon sok olyan dolgot 
tudnak eladni, amit máshol és máshogy nem tudnának hasznosítani. Kecskeméten 
óriási látogatottsággal működik az ilyen piac, szombaton és vasárnap minden héten. 
Mindent árusítanak. Arra szeretném kérni a bizottságot, és a Képviselő-testületet, hogy 
gondolkodjon el ezen, és véleményezze azt, hogy létrejöjjön egy lajosmizsei bolha 
piac, ami lehetőséget biztosítson azoknak a lakosoknak is, akik nem tudnak eljutni 
Kecskemétre. Meg lehetne találni azokat a feltételeket, amivel a helyi lakosságot 
mozgathatnánk meg Ezt rendszeres időpontban kellene megtartani, szombat lenne a 
megfelelő nap erre a piacra. Kérek mindenkit, hogy gondolkozzon el ezen. 600.000.- 
Ft-ig adómentesen lehet értékesíteni. Sok családnak segítséget jelentene. 
Belusz László bizottság elnöke 
Jó lenne ez. Milyen rendszerességgel lehetne megtartani? 
Bujdosó János bizottsági tag 
Először havonta 1 alkalommal lenne jó, és később lehetne több alkalommal is, ha erre 
igény van. 
dr. Balogh László jegyző 
A vásárban ez már működik. A kis piacon eddig is volt ilyen árusítás kis mértékben. 
Az engedélyeink rendben vannak. 
 
Bujdosó János bizottsági tag 
Hirdetési céllal tudok üzenetet írni internetes oldalra. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Piac és vásár alkalmával lehetőség nyílik használt ruha vásárlására. 
 
 
Sebők Márta bizottsági tag 
Az adventi időszak előtt is már meg lehetne kezdeni ezt. 
Belusz László bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a részvételt, a bizottság mai ülését 
ezennel berekesztem 15.00 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 
  Belusz László sk.     Sebők Márta sk. 
  ÖB elnöke      ÖB tagja 
         jkv. aláírója 
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Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/814/26/2015. 
 

K I V O N A T 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága üléséről  

készült jegyzőkönyvből 
2015. október 20. 

 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
86/2015. (X. 20.) ÖB hat. 
Rubos Anett szolgálati lakás iránti kérelme 
 

Határozat 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága Rubos Anett 
kérelmét elfogadja és 2015. november 01. napjától engedélyezi a Lajosmizse, 
Dózsa György út 95. I.3. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás 
bérbeadását 2017. október 31-ig. 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága megbízza a 

polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
      Felelős: Önkormányzati Bizottság, polgármester 

Határidő: 2015. október 20. 
 
Kihagyva a kihagyandók! 

K.m.f. 
 
 
 Belusz László s.k.     Sebők Márta s.k. 

ÖB elnöke      ÖB tagja 
       jkv. aláírója 
 
A kivonat hiteles! 
Lajosmizse, 2015. október 30. 
 
 
Rőfös – Horváth Edit 
titkársági ügyintéző 


