
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
Ikf. sz: LMKOH/814/23/2015. 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság üléséről 
készült jegyzőkönyv 
2015. szeptember 22. 

 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
67/2015. (IX. 22.) ÖB hat. Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó 

szándékról 
68/2015. (IX. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2015. (…..) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 
01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

69/2015. (IX. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …../2015. (….) önkormányzati 
rendelete  a városi kitüntetések alapításáról és 
adományozásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról 

70/2015. (IX. 22.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …../2015. (….) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

71/2015. (IX. 22.) ÖB hat. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási  
megállapodásának módosítása 

72/2015. (IX. 22.) ÖB hat. Rendezési tervi vélemények elfogadása 
73/2015. (IX. 22.) ÖB hat. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási 

feladatok- 2015. december 31. napját követő- 
ellátásának felülvizsgálata 

74/2015. (IX. 22.) ÖB hat. Hajléktalan személyek nappali ellátása 
75/2015. (IX. 22.) ÖB hat. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez 
76/2015. (IX. 22.) ÖB hat. Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár 

Bizottság tevékenységéről és javaslat új tagra 
A Települési Értéktár Bizottságba 

77/2015. (IX. 22.) ÖB hat. Lajosmizséért Közalapítvány 2014. évi beszámo- 
     lójának elfogadásával kapcsolatos döntés megho- 
     zatala 
78/2015. (IX. 22.) ÖB hat. Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati 

Bizottsága és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
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részére a háziorvosoknak nyújtható helyi 
iparűzési adó menteségről, kedvezményről 

79/2015. (IX. 22.) ÖB hat. Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati 
Bizottsága és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
részére a talajterhelési díjról 

80/2015. (IX. 22.) ÖB hat. Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati 
Bizottsága és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
részére. A szociális támogatások felhasználása. 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága 2015. szeptember 22-én, kedden du: 13.30 órakor megtartott bizottsági 
ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Bujdosó János bizottság tagja 
   Mezei Anett  bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja    
   Varga Mária  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      dr. Tóth Andrea irodavezető 
      Mezeiné Hrubos Henrietta csoportvezető 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatója 
      dr. Dénes Zsolt fogorvos pályázó 
      Dénes Viola  
      Hunyi Tamás  
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 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, vagy módosításra 
javaslata? Amennyiben nincs, nekem az lenne a javaslatom, hogy a napirendi pontok 
tárgyalását a meghívó szerinti 6./ napirendi pont (Döntés praxisjog elidegenítésére 
vonatkozó szándékról) tárgyalásával kezdjük, tekintettel arra, hogy a napirendi 
ponthoz meghívottak jelen vannak. Aki ezzel a javaslattal elfogadja a napirendi pontok 
tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
 
1./ Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról  Basky András 
          polgármester 



 4

2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     ……./2015. (…..) önkormányzati rendelete a Bursa Hungari- polgármester 
     ca Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012.  
     (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …../2015. (….) önkormányzati rendelete a városi kitünteté- polgármester 
     sek alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV. 29.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
      ……/2015. (…..) önkormányzati rendelete a Szervezeti és polgármester 
      Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.)  önkor- 
      mányzati rendelet módosításáról 
5./ Rendezési tervi vélemények elfogadása    Basky András 
          polgármester 
6./ Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodá- Basky András 
     sának módosítása       polgármester 
7./ A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok-  Basky András 
      2015. december 31. napját követő- ellátásának felülvizsgálata polgármester  
8./ Hajléktalan személyek nappali ellátása    Basky András 
          polgármester 
9./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Basky András 
     Ösztöndíjrendszerhez       polgármester 
10/ Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevé- Basky András 
      kenységéről        polgármester 
11/Lajosmizséért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának elfo- Basky András 
      gadásával kapcsolatos döntés meghozatala    polgármester 
12/ Egyebek 

- Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati Bizottsága  
és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága részére a háziorvosoknak 
nyújtható helyi iparűzési adó mentességről, kedvezményről 

- Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati Bizottsága és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága részére a talajterhelési díjról 

- Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati Bizottsága és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága részére  
A szociális támogatások felhasználása. 

 
1./ Napirendi pont 
Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról 
Belusz László bizottság elnöke 
Dr. Szabó Izabella 2015. április 23-án benyújtotta az elidegenítésre történő szándékát. 
Dr. Dénes Zsolt részére szeretné értékesíteni a praxisjogot. Akkor a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy dr. Dénes Zsolttal nem kíván szerződést kötni. Jelenleg dr. Szabó 
Izabella helyett dr. Dénes Zsolt látja el a feladatot. dr. Szabó Izabella dr. Dénes 
Zsoltnak kívánja ismételten elidegeníteni a praxisjogot. Augusztus óta a kezelt betegek 
jó véleménnyel vannak a doktor úr munkájáról. Javaslom, járuljunk hozzá, hogy dr. 
Szabó Izabella értékesítésre a praxisjogot a doktor úrnak. Szándéknyilatkozat van és új 
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javaslat is a Kormányhivataltól. A 3. számú melléklet tartalmazza a szakmai 
programját. 
Kérem a bizottság véleményét a praxisjoggal kapcsolatban. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Elfogadom, hogy dr. Dénes Zsolt kapja meg a praxist, a városlakóktól pozitív 
véleményt kaptunk, megkerestek engem, hogy támogassuk, s segítsük dr. Dénes Zsolt 
fogorvost, hogy Lajosmizsén kapjon praxisjogot, s végezhesse tevékenységét. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Megkerestek konkrétan és céltudatosan a Dénes doktor úr betegei és kérték, hogy ilyen 
jó orvos kerülhessen Lajosmizsére. A magam részéről én is tudom támogatni.  
Belusz László ÖB elnöke 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs elfogadásra 
javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét, miszerint dr. Szabó Izabella praxisjoga 
elidegenítésre kerüljön dr. Dénes Zsolt fogorvos részére. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
67/2015. (IX. 22.) ÖB hat. 
Döntés praxisjog elidegenítésére  
vonatkozó szándékról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét, miszerint dr. Szabó Izabella 
  praxisjoga elidegenítésre kerüljön dr. Dénes Zsolt fogorvos részére. 
  Határidő: 2015. szeptember 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (…..) 
önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László bizottság elnöke 
A 2012. óta több változás, szervezeti átalakulás történt. Ilyen volt az „Eper-Bursa” 
rendszer, valamint a „Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” megalakulása. Ezek 
a változások szükségessé teszik, hogy módosítsuk a rendeletet. A jövedelemhatár is 
elavulttá vált. 22.8000.- Ft az 1 főre jutó jövedelemhatár. Az évek tapasztalata alapján 
kevés jelentkező volt. A feltételek teljesítését nehezen lehetett biztosítani, ezért 
szükséges a rendeletünk módosítása. 
A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki: 
a./ árva, vagy félárva, 
b./ családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több, 
c./ gyermeket nevel, 
d./ egyedül neveli gyermekét, 
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e./ valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást 
igénylő beteg, vagy rokkant van, 
f./ eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,  
g./ nem részesül kollégiumi ellátásban.” 
Javaslom, hogy a g./ pontot ki kellene venni, mert inkább azt kellene támogatni, aki 
kollégiumi ellátásban részesül, hogy az kapjon támogatást. Az 1. számú melléklet 
tartalmazza a rendelet-tervezetet. Fix összeget javasolnék meghatározni, 35.000.- Ft-
ot. A feltételek módosításával meglátjuk, hogy az idén mennyi pályázó lesz. 
Észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. Ezekkel a módosításokkal elfogadásra 
javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendeletének 
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
68/2015. (IX. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2015. (…..) önkormányzati rendelete a Bursa  
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló  
21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  a Bursa 
  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012. 
  (VI. 01.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiakkal: 
 
  - A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó aki: 
  „nem részesül kollégiumi ellátásban” kifejezés helyett: „aki kollégiumi 
  ellátásban részesül” kifejezés kerüljön. 
 
  - A pályázat elbírálásánál az egy főre jutó jövedelem megállapításakor 
  fix összeget, 35.000.- Ft-ot kellene meghatározni. 
 
  Határidő: 2015. szeptember 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (….) 
önkormányzati rendelete  a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 
szóló 5/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Belusz László bizottság elnöke 
2015. májusában a Képviselő-testület döntött egy új kitüntetési formáról, az elismerő 
oklevélről. A Képviselő-testület saját hatáskörébe rendelte az elismerő oklevél 
adományozását. A korábbi kitüntetések mellett a bizottság tagjai tehetnek javaslatot a 
szakmai kitüntető címekre. Az új kitüntetési formákra az intézményvezetők és az 
érdekképviseleti szervezetek is tehetnek javaslatokat. Ismét felmerült a száraz pecsétes 
forma, amit elvetettünk, s a viaszpecsét javasolt, ami jobb, de körülményesebb.  
Basky András polgármester 
Ha az lesz a javaslat, hogy a viaszpecsét maradjon, azt kérném, hogy aki javasolja, az 
lehetőleg végezze is el az ezzel kapcsolatos teendőket. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Véleményem szerint a száraz pecsét is jó lenne és mellé Lajosmizse város címere 
díszdobozba csomagolva. 
Belusz László bizottság elnöke 
Ezt teljes mértékig támogatom. Köszönöm a hozzászólásokat. Az elhangzott 
módosítással kapcsolatban van-e más javaslat? Amennyiben nincs, szavazásra teszem 
fel a kérdést. Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) 
önkormányzati rendeletének módosítását azzal, hogy az új kitüntetési forma az 
elismerő oklevél legyen és ez száraz pecséttel legyen ellátva, s mellé díszdobozba 
legyen csomagolva Lajosmizse város címere, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
69/2015. (IX. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …../2015. (….) önkormányzati rendelete  a városi kitüntetések 
alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) önkor- 
mányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse
  Város Önkormányzata Képviselő-testületének a városi kitüntetések ala- 
  pításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) önkormányzati ren- 
  deletének módosítását az alábbiakkal: 
 

- Az új kitüntetési forma az elismerő oklevél legyen és ez száraz  
         pecséttel legyen ellátva, s mellé díszdobozban csomagolva Lajosmizse  
         város címere. 

 
Határidő: 2015. szeptember 24. 

  Felelős:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Belusz László bizottság elnöke 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása több okból indokolt.  
A várost érintő területfejlesztéssel kapcsolatos előterjesztések véleményezése, 
közbeszerzési terv, közbeszerzés köteles beszerzésekkel kapcsolatos előterjesztések 
véleményezése. 
A felvételi körzetek megállapodása a polgármester hatáskörébe lenne átruházva. Az 
általános iskolába járó gyermekek felvételi körzetét meg kell határozni. Ezt a 
polgármester úr megkapná, és nem kellene Képviselő-testület elé hozni. 
Kérdezem a bizottság tagjait a módosítással kapcsolatban. Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati 
rendeletének módosítását.  Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi határozatot hozta: 
 
70/2015. (IX. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…../2015. (….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és  
Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szerveze- 
  ti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányza- 
  ti rendeletének módosítását. 
 
  Határidő: 2015. szeptember 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása 
Belusz László bizottság elnöke 
Lajosmizse városnak rendeletet kell alkotni Felsőlajosra kiterjedően is, és rendezni az 
ottani orvosi rendelő vagyoni helyzetét. Az előterjesztés mellékletében található 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulási Megállapodás módosítása.  
A határozat-tervezet 1./ pontjában a Képviselő-testület a társulási megállapodás 
módosítását elfogadja, a 2./ pontban a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott 
módosításnak megfelelő egységes társulási megállapodás elkészítésére és aláírására, a 
3./ pontban a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változást a 
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságánál bejegyeztesse.  
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Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője, települési képviselő 
A gesztor önkormányzat legyen jogosult rendeletet alkotni. Nem lehetne egy általános 
szabály? Benne van, hogy Lajosmizsét felhatalmazza a rendeletek alkotására? Lehetne 
egy általános szabállyal, hogy a rendelet-alkotásra a társulás az önkormányzatot 
hatalmazza fel. 
dr. Balogh László jegyző 
A társulási megállapodásban kijelölhetnénk az önkormányzatot a rendelet-alkotásra, 
de ez benne van a jogalkotási törvényben is. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője, települési képviselő 
Ha benne van a társulási megállapodásban, akkor felesleges. 
dr. Balogh László jegyző 
A társulási megállapodásban benne van egy olyan kitétel, hogy a személyi térítési 
díjaknál a társulási tanács véleményét ki kell kérni. Eddig a társulás volt a 
véleményező szerv. A rendelet-alkotásra vagy a kijelölt önkormányzat a jogosult, vagy 
a székhely. A személyes gondoskodásnál a társulási tanács a véleményező szerv, itt 
nem a társulási tanács lesz a véleményező szerv, hanem Felsőlajos Önkormányzata. 
Célszerű úgy szabályozni, hogy a közös feladatok ellátásánál Lajosmizse Város 
Önkormányzata.alkotja meg a rendeletet és Felsőlajos Önkormányzatnak lesz 
véleményezési joga.  
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az előterjesztés határozat-
tervezetét, valamint az előterjesztés mellékletét képező Lajosmizse Város Közfeladat-
ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi határozatot hozta: 
71/2015. (IX. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási  
megállapodásának módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét, valamint az előterjesztés mellék- 
  letét képező Lajosmizse Város Közfeladat-ellátó Társulás társulási meg- 
  állapodásának módosítását. 
  Határidő: 2015. szeptember 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Rendezési tervi vélemények elfogadása 
Belusz László bizottság elnöke 
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A településfejlesztési tervek módosítása a beérkezett vélemények elfogadási 
szakaszához érkezett. A lakossági partnerek részéről két észrevétel érkezett. az egyik 
az OTBA Horstel Kft részéről, amely cég a Nuspl Hungária Kft. korábbi telephelyét 
vette meg és az ott lévő csarnoképület engedélyezési eljárása során felmerült kisebb 
szabályozási problémának a javítását kéri. Az adás-vétel során kiderült, hogy jelentős 
eltérések vannak. Kérik a szabályozási probléma javítását. Az átalakításhoz 
hozzájárulunk és a módosítással kapcsolatban én mindenképpen azt javaslom, hogy 
haladjon a dolog. 
A másik észrevétel a Mizse Pack Kft részéről érkezett.  Kéri a korábbi telephelye 
beépítési lehetőségének javítását, Vt-2 övezetből Vt-1 övezetbe áthelyezését, illetve 
kérelme indoklásául észrevételt tesz az Attila utca beépítésének néhány további 
elemére. A Farkas Gábor építész által készített építési tanulmányban van egy 
elfogadott városrendezési terv, ami a városközpontot és az Iskola-tó környékét érinti. 
A valamikori gazdaköri épületről van szó. Vt-2-es övezetből Vt-1-es övezetbe való 
sorolást szeretnének. A felépítendő épületek magassága megváltoztatható. A Vt-1-ben 
az épületek magassága 10 m, a melléképületek magassága pedig 8 m lehet. Ez segítené 
a város fejlődését, szépülését. 
Javaslom, hogy adjuk hozzájárulásunkat ahhoz, hogy a Vt-1-es övezetbe kerüljön az 
ingatlan és a ráépítendő épületek ezt az építési lehetőséget megkapják. Van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés, vélemény? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom. erre vonatkozóan az előterjesztés határozat-
tervezetét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
72/2015. (IX. 22.) ÖB hat. 
Rendezési tervi vélemények elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 

mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
az előterjesztés határozat-tervezetét. 
Határidő: 2015. szeptember 24. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
7./ Napirendi pont 
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok- 2015. december 31. 
napját követő- ellátásának felülvizsgálata 
Belusz László bizottság elnöke                                                              
Az önkormányzat köteles biztosítani a családsegítő szolgálatot és a gyermekjóléti 
szolgálatot. 
2016. január 1-től a házi segítségnyújtás két részből áll, a szociális segítség és a 
személyes gondoskodás. A szociális gondozáshoz nem kell személyi képesítés. A 
módosításokkal együtt jelenleg is működnek ezek a szolgáltatások Lajosmizsén. A 
módosításokat meg kell tenni. 
 



 11

Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője, települési képviselő 
Ez a pár fontos módosítás a szakemberekre óriási feladatot hárít. A családsegítő 
szolgálatot és a gyermekjóléti szolgálatot összevonja. Ahhoz, hogy a gyermeken 
tudjanak segíteni, a családon kell változtatni. Gyermekjóléti központok alakulnak ki. 
Ahol járási székhely van, gyermekjóléti központokat kell kialakítani. Az egész 
szakmai programnak a felülvizsgálatát el kell végezni. Az összes dokumentációt újra 
kell alakítani. Ez óriási papírmunkát vesz igénybe, mire átdolgozzuk. A működési 
engedélyt újra meg kell kérni, ami rengeteg dokumentáció, s december 31-ig kell 
mindezeknek létrejönni. Lajosmizse és Felsőlajos közigazgatási területén a közös 
önkormányzati hivatalon belül társulási formában szeretnénk továbbra is működtetni. 
Továbbra is lesz gyermekjóléti szolgálat és családsegítés, szociális gondozás. 
Szeptember 16-án volt egy szakmai fórum. A hivatali szervek sem tudtak sok 
segítséget és támpontot adni. A feladatellátást ugyan így kell vinni tovább kiemelt 
formában. A szakmai haszna ennek az, hogy kifejezetten jogszabály előírta, hogy a 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat külön szakmai vezetést igényel. Reméljük, 
hogy az összevonás nem jelenti a finanszírozás összevonását és csökkentését. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük a kiegészítést. Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javasoljuk az előterjesztés határozat-tervezetét. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi határozatot hozta: 
73/2015. (IX. 22.) ÖB hat. 
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási  
feladatok- 2015. december 31. napját követő- ellátásának  
felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
 
  Határidő: 2015. szeptember 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
8./ Napirendi pont 
Hajléktalan személyek nappali ellátása 
Belusz László bizottság elnöke 
10 000 főnél nagyobb lélekszámú településeknél el kell látni a hajléktalan személyek, 
fogyatékos személyek nappali ellátását. Ezt a Máltai Szeretet Szolgálat végzi 
250.000.- Ft ellenében. Délelőtt felmerült az, hogy az EGYSZI nem tudná-e ezt a 
feladatot vállalni. Polgármester úr elmondta, hogy ennyi pénzből nem tudja ellátni, így 
maradjon a Máltai Szeret Szolgálatnál a feladat elvégzése. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője, települési képviselő 
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Szerencsére nem jellemző a hajléktalanság Lajosmizsén. A Családsegítő Szolgálat 
dolgozói keressenek olyan nappali intézményt, ahol el lehet helyezni az ilyen 
személyeket. A Lajosmizsei Önkormányzatnak erre egy külön intézményi részt 
kialakítani nem lenne célszerű, mert ehhez személyzetet is kell biztosítani. A Máltai 
Szeret Szolgálatnak hálásak lehetünk, hogy felvállalja e feladatok ellátását. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztés 
határozat-tervezetét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
74/2015. (IX. 22.) ÖB hat. 
Hajléktalan személyek nappali ellátása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2015. szeptember 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
9./ Napirendi pont 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjrendszerhez 
Belusz László bizottság elnöke 
Csatlakozni szeretnénk, s a felsőoktatásban lévő személyeket szeretnénk megsegíteni 
ezzel. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye, észrevétele? 
Amennyiben nincs, javaslom elfogadni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
75/2015. (IX. 22.) ÖB hat. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
Határidő: 2015. szeptember 24. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
10./ Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 
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Belusz László bizottság elnöke 
2014. évben megalakult a Települési Értéktár Bizottság. Sok nemzeti érték került már 
felvételre Lajosmizse vonatkozásában a Települési Értéktárba. Széll Ilona festői 
munkássága és a „Lajosmizsei N-18 Postagalamb Egyesület” postagalamb 
tevékenysége van jelenleg elbírálás alatt. Vezetője Basky András -polgármester, tagjai: 
Guti Istvánné – Művelődési Ház intézményvezető, Hajdrik Gabriella, Tari Endre, 
Rimóczi László.  
Hajdrik Gabriella jelezte, hogy a munkaidő beosztása nem egyeztethető össze az 
Értéktár Bizottság munkájával, s szeretné, hogy helyette más valaki lássa el ezt a 
munkát. 
Kérdezem a bizottságot, hogy a munkába kit szeretnénk javasolni, delegálni. Kérjük a 
polgármester úr segítségét, hogy van-e valaki, akit tudna javasolni. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Én Virág Ágnesre gondoltam, aki múzeológus.. 
Varga Mária bizottsági tag 
Nem biztos, hogy múzeumi beállítottságú ember kell, legyen, viszont részt kell venni 
Lajosmizse életében. Én Szabóné Mizsei Juliára gondoltam. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Én Sólyom Jánost is tudnám javasolni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Két név merült fel, ez nagyon jó. 
Basky András polgármester 
Először a Sólyom Jánost, utána Szabóné Mizsei Júliát kellene megkérdezni. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Szeleczki Lászlót is meg lehetne kérdezni. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még valakinek javaslata? Amennyiben nincs, javaslom, hogy a polgármester úr 
kérdezze meg a felmerült személytől, hogy ki tudná vállalni a Települési Értéktár 
Bizottságba a tagságot. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
76/2015. (IX. 22.) ÖB hat. 
Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár 
Bizottság tevékenységéről és javaslat új tagra 
a Teleülési Értéktár Bizottságba 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 

a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló 
beszámolót. 
A bizottság javasolja továbbá, hogy a Polgármester úr  
kérdezze meg Sólyom Jánost, Szabóné Mizsei Júliát és Szeleczki 
Lászlót, hogy ki az, aki tudná vállalni a Települési Értéktár 
Bizottságba a tagsági viszonyt Hajdrik Gabriella bizottsági tag 
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helyett, s az ő tagsági viszonya attól az időponttól kezdve 
megszűnik. 

 
   Határidő: 20015. szeptember 24. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
11./ Napirendi pont 
Lajosmizséért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos 
döntés meghozatala 
Belusz László bizottság elnöke 
Évente a Lajosmizséért Közalapítványnak beszámolót kell készíteni. A beszámoló 
tartalmazza a mérleget, a könyvelési adatokat. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, 
vélemény, észrevétel? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője, tanácsnok 
Amikor a közalapítványt alapítottuk, közügyek intézésére volt. Nem látszik a 
tevékenysége. A Lajosmizséért Közalapítványnak aktívabb is lehetne a tevékenysége. 
Basky András polgármester 
A tevékenységéről többet is lehetett volna írni. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője, tanácsnok 
A közügyekért aktívabban kellene tenni, ez lenne az eredendő cél, ami elveszett. Cél, 
hogy látható tevékenység lenne. Például nincs szorgalmazva, hogy az adó 1 %-a 
önkormányzati beruházásokat támogatna és kifejtené szervező tevékenységét. Hogyan 
lehetne ezen változtatni? 
Orbán Antal települési képviselő 
Aki vezeti ezt a közalapítványt, annak kellene aktiválni magát. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője, tanácsnok 
Nagyon sokat jelent az önkéntes munka, a civil munka. 
Belusz László bizottság elnöke 
Megkérdezzük a polgármester urat, hogy mit lehetne tenni vele. Köszönöm a 
hozzászólásokat. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, elfogadásra javaslom a 
Lajosmizséért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának elfogadását. Aki elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
77/2015. (IX. 22.) ÖB hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának 
elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala 
 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 

mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
Lajosmizséért Közalapítvány tevékenységéről készült beszámolót. 
 
Felelős:     A bizottság 
Határidő: 2015. szeptember 24. 
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12./ Napirendi pont 
Egyebek 
- Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati Bizottsága és Pénzügyi Ellenőrző  
   Bizottsága részére a háziorvosoknak nyújtható helyi iparűzési adó menteségről,  
   kedvezményről. 
Belusz László bizottság elnöke 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta az orvosok iparűzési adó mentességét. 2016. 
január 1-től lehet mentességet kapni. A délelőtti bizottsági ülésen hosszasan tárgyaltuk 
és egyeztettünk erről. 50 %-os kedvezményben állapodtunk meg, vagy pedig nem 50 
%-os kedvezményt biztosítana az önkormányzat, hanem támogatást adna. Amennyiben 
nem adunk kedvezményt az iparűzési adóból, akkor a következő hónapokban is 
felszínen lesz a dolog. 50 %-os kedvezménnyel el kellene indulni azzal, hogy a 
polgármester úr körbejárja a háziorvosokat. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője, tanácsnok 
Amikor az orvosok kimentek vállalkozásba, a tárgyi feltételeket az önkormányzatnak 
kellett biztosítani. Benne van a szerződésben, hogy ami eszközöket megkapnak, annak 
a karbantartásáról és pótlásáról ők kötelesek gondoskodni. Mindig egy adott 
vállalkozásnak alapvető jellemzője, hogy a bevételeiből mennyit fordít vissza 
fejlesztésre. Ha támogatást kap, akkor eszközfejlesztésre költse el. Ez alapvető 
fontossága az önkormányzatnak is, mert a praxisjog csere esetén nem mindegy, hogy 
milyen géppark van. Én javaslom, hogy kapjon kedvezményt, mentességet, de azt a 
praxisra vissza kell fordítani.  
Orbán Antal települési képviselő 
Ez nem jó ötlet. 
Belusz László bizottság elnöke 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén is délelőtt abban maradtunk, hogy a 
kedvezményt megadjuk, de annak az a feltétele, hogy a polgármester úr tárgyal az 
orvosokkal. A mentességet javaslom. Jelenleg dr. Jankahidy Andreának 215.000.- Ft 
tartozása van. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője, tanácsnok 
A támogatás lehet a cél. A szerződésbe bele kell írni a támogatási célokat, akinek 
tartozása van, az rendezze. 
Belusz László bizottság elnöke 
A hátralékot tudjuk érvényesíteni, bármelyik orvosnak a támogatás lenne a célszerű. 
Most a támogatások lennének meghatározva. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi határozatot hozta: 
 
78/2015. (IX. 22.) ÖB hat. 
Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati Bizottsága  
és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága részére a háziorvosoknak 
nyújtható helyi iparűzési adó menteségről,  
kedvezményről 

HATÁROZAT 
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  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a házior- 
  vosok kapjanak támogatást a helyi iparűzési adó vonatkozásában. 
  Határidő: 2015. szeptember 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
- Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati Bizottsága és Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága részére a talajterhelési díjról 
Három hónapos határidő volt meghatározva, hogy mindenki be tudja kötni a csatorna 
hálózatát. Mivel a vállalkozók nem győzik, és október 31-ig nem végeznek, ezért ezt a 
határidőt kellene hosszabbítani. Több változat is született, hogy jövő július 31-ig 
történne a talajterhelési díj alóli mentesség. A jelenlegi rendeletet alkalmaznánk. 
Mezeiné Hrubos Henrietta adócsoport csoportvezetője 
50 %-os kedvezmény lenne, s a nettó jövedelmet veszik igénybe. A 70 éven 
felülieknek van mentessége. Az egyedülálló mentessége az öregségi nyugdíj 
minimumának 300 %-a 85.500.- Ft, ha vállalja, hogy ráköt a csatornára. 
Orbán Antal települési képviselő 
Mennyinél tart a bekötés? 
Belusz László bizottsági elnök 
2016. június 30-ig mindenki mentességet kap. Utána pedig a jelenlegi szabály az 
érvényes. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi határozatot hozta: 
79/2015. (IX. 22.) ÖB hat. 
Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati Bizottsága 
és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága részére a talajterhelési díjról 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy a lakossági csatornabekötés újabb határideje 2016. június  
30-a legyen, addig mindenki kapjon mentességet, utána pedig a 
jelenlegi szabály legyen az érvényes. 
 
Határidő: 2015. szeptember 24. 

   Felelős:     A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
- Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati Bizottsága és Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága részére 
I. Kimutatás 2015. augusztus 31-ig a szociális feladatokra kapott támogatásról és 
annak felhasználásáról 
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II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosítására javaslattétel 
 
A kimutatásban szerepel, hogy a támogatás összege az elképzelt keretösszegen belül 
mozog és így ezt elfogadhatónak tartom. Az előző bizottsági ülésen elhangzott, hogy a 
rendelet-tervezet a kecskeméti mintára legyen. Legyen környezettanulmány,, aki 
10.000.- Ft felett akar támogatáshoz jutni. Éves keret 20.000.- Ft legyen. Egy évben 
hányszor lehet igénybe venni. Legyen tüzelő étkezési utalvány és legyen jövedelemhez 
kötve, hogy bizonyos jövedelem felett ne lehessen ilyen támogatást igényelni. Március 
hónapban tárgyaltuk, s azt mondtuk, hogy napirendi pontra kerül, most van egy 
véleményező javaslat és októberre kerül jóváhagyásra. A maximált keretösszeget a 
polgármester úr tartja kézben. A jelenlegi rendszer támogatását javaslom. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy van-e vélemény? Ha a rendeletben 20.000.- Ft-ot határoznánk 
meg, akkor mindenki addig jön, ameddig a 20.000.- Ft-ot el nem éri az igénybe vett 
támogatási összeg. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Jó ötletnek tartom a tüzelő, illetőleg étkezési utalványt. 
Basky András polgármester 
Ha valaki bejön recepttel, akkor nem pecsételjük le minden receptet. Kérjük, hogy 
válassza ki belőle a legszükségesebbet. 
Ha étkezési utalványt adunk, akkor azt meg kell nézni, nehogy nagyobb terhet rójon az 
önkormányzatra. Szerintem ez működőképes lehet. A fa tekintetében magasak az árak. 
20.000.- Ft értékben jöhet valaki segélyért, 2 x 5.000.- Ft-os tüzelési utalványt kaphat, 
ha a keretet nem használta ki. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Lehetne helyi konvertibilis valutát készíteni, hogy a COOP üzletben lehessen 
elkölteni. 
dr. Balogh László jegyző 
Inkább Erzsébet utalványt célszerű adni, ami minden üzletben beváltható. COOP 
utalványt nem adhatok. Akinek adom, ő dönthesse el, hogy hol szeretné elkölteni, 
másfelől gazdasági előnybe, vagy előnybe nem hozhatok egyetlen vállalkozást sem. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGSZI vezetője, tanácsnok 
Személyes gondoskodást nyújtó szerveknél lehet 1-2 adag meleg ételt rendelni. 
Orbán Antal települési képviselő 
Nagyon fontosnak tartanám a környezettanulmányt. 
Basky András polgármester 
2.000,- Ft-ot adnánk és behozná a csekket. 
Belusz László bizottság elnöke 
A bizottság a szociális feladatokra kapott támogatásról és annak felhasználásáról 2015. 
augusztus 31-ig készített kimutatást elfogadja, a rendelet módosítása mindenképpen 
szükséges, az elhangzott javaslatokat kérjük beépíteni a rendeletbe. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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80/2015. (IX. 22.) ÖB hat. 
Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati Bizottsága  
és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága részére  
I. Kimutatás 2015. augusztus 31-ig a szociális feladatokra kapott támogatásról és 
annak felhasználásáról 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosítására javaslattétel 
 
. 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 

zati Bizottsága elfogadja a 2015. augusztus 31-ig elkészített kimutatást, 
mely a szociális feladatokra kapott támogatásról és annak 
felhasználásáról szól. 
Javasolja a bizottság, hogy az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. 
(III. 30.) önkormányzati rendeletet módosítani szükséges, s az elhangzott 
javaslatokat kéri beépíteni a rendeletbe. 
 

  Határidő: 2015. szeptember 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Basky András polgármester 
Tájékoztatni szeretném a bizottság résztvevőit, hogy a délelőtti bizottsági ülés után 
hívott Horváth Viktor. Értékteremtő közmunka kategóriáról van szó, önkormányzat és 
a szociális munka vonatkozásában, szociális szövetkezetek létrehozását illetően. A BM 
most tervezi a kereteket. Ennek az a lényege, hogy 4 éven belül ennek a szociális 
szövetkezetnek talpra kell állni. Nagyon soknak problémát okoz a mezőgazdasági 
termékek értékesítése. Amit készíteni kellene, az a „perlit” nevezetű termék, ami nem 
ég, hőszigetelés szempontjából jó, a párát átereszti, s a magyar szabadalom 
engedélyezi. Két ilyen munkaszövetkezetet szeretnének elindítani. Október végére 
össze kellene állni ennek a dolognak. Néhány száz négyzetméteres területet kérnek 
tőlünk, a támogatást hozzáadnák. Sátorféleséget építenének fel. Az alapanyagot 
szállítanák, a készterméket elvinnék és ők értékesítenék. Az az alapkérdés, hogy 
támogatjuk-e? Egy szándéknyilatkozatot várnak tőlünk. A testületi ülésre ezt 
megpróbálom előkészíteni. Október közepére jelentős előrelépést kellene tenni. 
Területet kérnek tőlünk és közfoglalkoztatott dolgozókat. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője, tanácsnok 
Milyen önkormányzati vagyon van, ami mobilizálható? Ezt maximálisan támogatni 
kell. 
Basky András polgármester 
Testületi döntés is kell hozzá. 10 fő foglalkoztatásával indulna a szövetkezet. 
Önkormányzati területet kérnek tőlünk ingyenesen. Az alapanyagot hozzák, a 
készterméket elviszik. Perlit lapról van szó. 
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Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője, tanácsnok 
Meg kell nézni, hogy mit finanszíroznak. 
Közfoglalkoztatási téma. Az egyik orvos felvetette, hogy a Barakk lakásokban milyen 
áldatlan körülmények vannak. A szemétnek az összegyűjtése fontos kérdés. Ehhez 
kellene egy közterület felügyelő és közmunkások és a családsegítő szolgálat. Össze 
kellene szedni a szemetet és elszállíttatni. 
Basky András polgármester 
Kovács Gáborral beszéltük, hogy a Barakklakások előtti szemetet össze kell szedni, 
Bajcsy-Zs. utcát, Damjanich utcát is összegyűjtik. 
Basky András polgármester 
A megyei fejlesztésű keretek elindulnak hamarosan. Van a zöldváros projekt, tó 
környéke, városháza környékének a rendezése, a fejlesztési projekt, s van a szociális 
város rehabilitációs projekt, amikor a leszakadó területek megsegítése, ivóvíz 
bevezetés, szennyvízelvezetés. 
Piacfejlesztésnél 50 %-os önerő kell, s 50 %-os a támogatás. 
Cél, hogy 2014-2015-2016-ra kiírni egy pályázatot. Köszönöm. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Amennyiben 
nincs, megköszönjük a munkáját mindenkinek, s a bizottság ülését 15.40 órakor 
berekesztem. 
 
 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 
             Belusz László sk.   Sebők Márta sk. 
             ÖB elnöke   ÖB tagja 
   jkv. aláírója 
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