Lajosmizse Város
Önkormányzata
Iktsz: I/3/9/2012

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2012. május 31.

Az ülésen hozott rendeletek, határozatok száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 18/2012. (……) önkormányzati rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2012. (….) önkormányzati rendelete a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2012. (…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl
szóló 3/2006. (II. 16.) önkormányzati rendelet és a luxusadóztatással kapcsolatos települési
átlagértékek meghatározásáról szóló 13/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésérıl
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2012. (….) önkormányzati rendelete
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2012. (….) önkormányzati rendelete
az állattartásról
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 23/2012. (….) önkormányzati rendelete a
közterületek használatáról szóló 10/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 24/2012. (….) önkormányzati rendelete a
környezetvédelemrıl szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse város Önkormányzata Képviselı-testületének 25/2012. (….) önkormányzati rendelete a
2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

71/2012. (V.31.) ÖH.

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsében
a 2012/2013-as nevelési évben indítható óvodai csoportok
számának meghatározása

72/2012. (V. 31.) ÖH.

Lajosmizse belterületi (Erkel Ferenc utca)
259. hrsz-ú ingatlan értékesítése

73/2012. (V.31.) ÖH.

Pályázat benyújtása az ”Óvodafejlesztés” címő, TÁMOP-3.1.1112/2 azonosító számú pályázati felhívásra

74/2012. (V.31.) ÖH.

„Óvodafejlesztés” címő, TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító számú
pályázat benyújtásához kapcsolódó döntés

75/2012. (V.31.) ÖH.

Döntés a kollégiumi feladat-ellátás átadására vonatkozóan

76/2012. (V.31.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési
tervének módosítása

77/2012. (V.31.) ÖH.

Fenntartó támogató nyilatkozata ”A munka és a magánélet
összehangolását segítı munkahelyi kezdeményezések –
Rugalmas munkahelyek” címő, TÁMOP-2.4.5-12/7 azonosító
számú pályázatbenyújtásához

78/2012. (V.31.) ÖH.

”A munka és a magánélet összehangolását segítı munkahelyi
kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” címő, TÁMOP2.4.5-12/7 azonosító számú pályázat benyújtásához kapcsolódó
döntés

79/2012. (V.31.) ÖH.

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatai ellátásának átfogó értékelése

80/2012. (V.31.) ÖH.

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára
átfogó beszámolója a 2011. évi tevékenységérıl

81/2012. (V.31.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti
és Szociális Intézménye átfogó beszámolója a 2011. évi
tevékenységérıl

82/2012. (V.31.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek
Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a
tevékenységérıl

2011.

évi

83/2012. (V.31.) ÖH.

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója
a 2011. évben végzett munkájáról

84/2012. (V.31.) ÖH.

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” Észak-BácsKiskun Megyei Ivóvízminıség-javító programhoz kapcsolódó Eu
Önerı Alap pályázathoz szükséges saját erı biztosítása

85/2012. (V.31.) ÖH.

Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása

86/2012. (V.31.) ÖH.

Lajosmizse Város Településrendezési Terve módosításának 2012
évi elıkészítése, településfejlesztési döntés (Sportpálya, 841 hrsz)

87/2012. (V.31.) - 94/2012. (V.31.) ÖH.

Zárt ülés döntése
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JEGYZİKÖNYV

Készült: A Képviselı-testület 2012. május 31-én, de: 9.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott
képviselı-testületi ülésérıl.
Jelen vannak: Basky András polgármester, Apró Ferenc, Baranyi-Rostás Rodrigó, Belusz László,
Józsáné dr. Kiss Irén, Holminé Sebık Márta, Kollár László, Keresztes Ferenc, Péli Szilveszter,
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester késıbb fog érkezni. Koller Dániel és Orbán Antal nem tud jelen lenni
ezen az ülésen.
A Képviselı-testület létszáma összesen 9 fı.

Tanácskozási joggal meghívottak:

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Dömötör Klára Edit irodavezetı
Turupuli Péterné irodavezetı
Nagy Judit irodavezetı
Gulyás Attiláné csoportvezetı
Szilágyi Ödön csoportvezetı
dr. Gazdag Judit jogi referens
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens
Kocsis Györgyné óvodavezetı
Sápi Tiborné iskola igazgató
Géczi Gabriella bölcsıdevezetı

Egyéb meghívottak:

Rostásné Rapcsák Renáta
Dodonka Csaba
Köleszné Hanák Gabriella
Gáspár Vilmos
Veszelszkiné Nagy Erika
Naske Adrienn
Svébisné Mészáros Magdolna
Bálintné Vass Magdolna

Jegyzıkönyvvezetı:

Márton Györgyné
Ollósi Anikó

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a májusi soros testületi ülésünkön. Az
elmúlt idıszakhoz képest sokkal több napirendi pont van. Ennek egyik oka, hogy sok rendeletet kellett az
önkormányzatnak átvizsgálnia és szükség szerint módosítania, a másik oka, hogy a feladatok
szaporodnak.
Néhány információt szeretnék elmondani mindenkinek, ami fontos lehet a jelenlevıknek és a város
lakosságának is.
Szeretném kijelenteni, hogy semmiféle tárgyalásokat nem folytattunk és nem is kívánunk folytatni azért,
hogy ide Kecskemétrıl lakosok települjenek. Aki ezt a hírt terjeszti, az jöjjön be az önkormányzathoz és
mondja el nekem. Akinek erre vonatkozóan plusz információja van, legyen szíves megkeresni engem,
hogy intézkedéseket tudjunk tenni. Szeretném, ha ez a mendemonda megszőnne. Ha valaki ezt az
információt hallja valakitıl, hozzám irányítsa, mert mi ilyen tárgyalásokat nem folytatunk.
Szeretném elmondani, hogy az elmúlt napokban sikeres gyermeknap volt az óvodában és sikeres családi
nap az iskolában is. Igazgató Asszony szeretne mondani néhány szót errıl, ezért átadom a szót Sápi
Tibornénak.
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Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója: Köszönöm a szót és a lehetıséget is.
Pünkösdöt megelızı szombat délelıtt az iskolában családi napot tartottunk. Ennek a gondolata már
régóta megfogalmazódott bennem, látván, hogy a családok egyre kevesebb idıt töltenek el egymással.
Úgy gondoltam, hogy az iskola udvarán találkozzon úgy a szülı és a gyermek, amikor nem fogadó óráról,
vagy szülıértekezletrıl van szó. Ez az egyik ok, hogy megrendeztük ezt a családi napot. A másik ok,
hogy közel egy éve elkészült az iskola udvara. Ebbıl a szülık kivették a részüket és szerettem volna, ha
ık is látják, hogy hogyan alakultak azóta a dolgok. A hagyományokhoz ragaszkodni kell, ez volt a
harmadik ok. Szerencsére nı azoknak a lajosmizsei polgároknak a száma, akik a saját szakmájukban
kiemelkedıt alkottak. Megkerestem Benke Laci bácsit, İ nagy örömmel vállalta ezt a felkérést és el is
jött. 400 adag brassóit készített, lehetıség volt az ételt megkóstolni és ezt az összeget felajánlotta az
iskolának Köszönjük ezt neki. Laci bácsi mozgósította még Kiss Zoltán cukrászt is, aki a két fiát is
elhozta, s a fagyit árultak. İk is felajánlással voltak a bevételt illetıen iskolánk felé. Ezt köszönjük
részükrıl.
Szeretném megköszönni a szponzoroknak a segítségét, akik ebben részt vettek: Veszelszkiné néptánc
oktatónak, a Líra Zenei Iskola vezetıjének, Földházi Csabának, Krasnyánszki Andrásnak, Lajosmizsei
Rendırırs dolgozóinak, Madi Tibor sakkmesternek, Anda Lajos kutyakiképzınek, Eck Tibornak,
Ludányi Károlynénak, és Vass Lajosnénak. Azt szeretném, hogy ha programjainkról mások mondanának
elismerı véleményt, de én is úgy gondolom, hogy nagyon változatos és emlékezetes nap volt ez a családi
program. Szeretnénk ebbıl hagyományt teremteni. Mindezeken kívül azt hiszem, hogy ennek a
legnagyobb haszna talán abban lesz, hogy azok a diákok, akik ebben részt vettek, jó szívvel emlékeznek
vissza erre a családi napra. Köszönöm.
Basky András polgármester: Köszönöm, hogy ez egy szép nap volt. Én is jelen voltam ezen a napon.
Ma a környezetvédelem napja van. Az iskolában, óvodában elıadások vannak ezzel kapcsolatban.
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy elektronikai hulladék győjtés lesz a Tőzoltóság területén. A mai
nappal kezdıdik ez a győjtés. Arra kérek mindenkit, hogy ne adja oda útközben senkinek a behozandó
elektronikai dolgát, az jusson el a Tőzoltóság területére. Ez egy akció, amihez a lajosmizsei település is
kapcsolódott és az önkormányzat, valamint a helyi polgárırség.
A „Te szedd” akciónak június 2-án van az idıpontja. A Béke bekötı útjához megyünk. Tegyünk meg a
környezetünk érdekében mindent. Mindenkit szeretettel várunk erre az akcióra.
A szeméttelep rekultivációja folyamatban van. A csatornaépítéssel kapcsolatos dolgok haladnak elıre. A
közbeszerzési dokumentációk egyeztetése folyamatban van. Várjuk azt, hogy a közremőködı
szervezetnél és a minisztériumnál elfogadják, s a közbeszerzés kiírhatóvá váljon.
Az OTP a 300 millió forintos hitelt megítélte a csatorna beruházáshoz. Kérek mindenkit, hogy a
részleteket fizessék az OTP felé.
A Fekete István Általános Iskola és Kollégium 8. osztályos tanulói hozták a ballagási ünnepségükre a
meghívót, mely 2012. június 15-én 16 órakor lesz az iskolában.
E bevezetı után megkezdjük a képviselı-testületi ülés napirendi pontjainak tárgyalását.
Szeretettel köszöntöm körünkben Juhász Gyulát, Felsılajos polgármesterét.
A meghívóban néhány változtatást szeretnék jelezni.
22. napirendként tárgyaljuk: Lajosmizse Város Településrendezési Terve módosításának 2012. évi
elıkészítése, településfejlesztési döntés (Sportpálya, 841. hrsz).
23. Interpelláció
Zárt ülés:
1./ Miniszteri elismerés kezdeményezése
2./ Szakmai kitüntetı díjak, és kitüntetı cím adományozása
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A Képviselı-testület határozatképes, mert a 12 fıbıl 9 fı jelen van. Dr. Adonyi Lajos jelezte, hogy
késıbb fog érkezni. Orbán Antal jelezte, hogy nem tud a képviselı-testületi ülésen részt venni. Koller
Dániel megérkezhet még az ülésre késıbb.
A meghívóban közzétett napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. Kérdezem, hogy van-e még valakinek
más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti
napirendi pontok tárgyalásával az elhangzott változtatással, napirend felvétellel együtt, kérem,
kézfelemeléssel jelezzük.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirend

Elıterjesztı

1.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Basky András
polgármester

2.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének ..…/2012. (……) önkormányzati
rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Basky András
polgármester

3.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi
követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelet és a luxusadóztatással
kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló 13/2006. (III. 30.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésérıl

Basky András
polgármester

4.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról

Basky András
polgármester

5.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete az állatok tartásáról

Basky András
polgármester

6.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete a közterületek használatáról szóló 10/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Basky András
polgármester

7.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete a környezetvédelemrıl szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Basky András
polgármester

8.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…)
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Basky András
polgármester

9.

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében a 2012/2013-as nevelési
évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

Basky András
polgármester

10.

Lajosmizse belterületi 259. hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Basky András
polgármester

11.

Fenntartó támogató nyilatkozata az ”Óvodafejlesztés” címő, TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító
számú pályázat benyújtásához

Basky András
polgármester

12.

A Fekete István Általános Iskola és Kollégium vonatkozásában hozott 64/2012. (IV. 26.)
határozat végrehajtása

Basky András
polgármester

13.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása

Basky András
polgármester

14.

Fenntartó támogató nyilatkozata ”A munka és a magánélet összehangolását segítı munkahelyi
kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” címő, TÁMOP-2.4.5-12/7 azonosító számú
pályázat benyújtásához

Basky András
polgármester

5

15.

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése

Basky András
polgármester

16.

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2011. évben végzett
tevékenységérıl

Basky András
polgármester

17.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének
átfogó beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységérıl

Basky András
polgármester

18.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a
2011. évi tevékenységérıl

Basky András
polgármester

19.

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról

Kutasiné Nagy
Katalin
jegyzı

20.

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıségjavító programhoz kapcsolódó Eu Önerı Alap pályázathoz szükséges saját erı biztosítása

Basky András
polgármester

21.

Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása

Basky András
polgármester

22.

Lajosmizse Város Településrendezési Terve
településfejlesztési döntés (Sportpálya, 841 hrsz)

23.

Interpelláció

módosításának

2012.

évi

elıkészítése,

Basky András
polgármester

Zárt ülés
1.

Miniszteri elismerés kezdeményezése

2.

Szakmai kitüntetı díjak, és kitüntetı cím adományozása

1. Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …../2012. (……) önkormányzati
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Az elmúlt alkalommal, amikor tárgyaltunk, volt egy kormányrendelet, ami
kimondta, hogy a szemétszállítási díjak nem változhatnak. Ezen a döntésen áprilisban módosítottak, és azt
mondta ki a törvény, hogy a díjak változhatnak. A szolgáltató ezen lehetıségre hivatkozva küldte meg a
díjkalkulációt, hogy fogadjuk el az emelést. Az elızıekben egy magasabb díj volt kiküldve. A Pénzügyi,
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta ezt az anyagot. Ott volt Dobos Tamás és Naske
Adrienn is. Jelenleg is itt van körünkben Naske Adrienn. A díjakkal kapcsolatban a Pénzügyi,
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság hosszas tárgyalást folytatott, próbálták a díjemelést
csökkenteni. Az eredeti kérelemhez képest elfogadták azt, hogy egységes 10 %-os emelkedés lenne. Ezt a
Saubermacher Kft képviselıi is elfogadták. Elmondták, hogy a hulladékártalmatlanítás, a hulladéklerakó
díja és az üzemanyag árak miatt vált szükségessé a hulladékszállítási díjak emelése.
9.30 órakor megérkezett dr. Adonyi Lajos alpolgármester. A továbbiakban a Képviselı-testület 10 fıvel
határozatképes.
Van egy kiosztós anyag, melyben fel vannak tüntetve a javasolt díjtételek, melyek a következık:
35 literes győjtı edényzet esetén:
6.600.- Ft/év + ÁFA
60 literes győjtı edényzet esetén:
12.595.- Ft/év + ÁFA
80 literes győjtı edényzet esetén:
15.895.- Ft/év + ÁFA
110-120 literes győjtı edényzet esetén:
19.140.- Ft/év + ÁFA
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Belusz László képviselı: Korábban elhangzott az, hogy szelektív hulladékgyőjtéssel a díjak
csökkenthetık, vagy szinten tarthatók. Ezzel számolt a cég, amikor az árajánlatot hozta?
Naske Adrienn Saubermacher Kft képviselıje: Természetesen figyelembe lett véve, de azt is
figyelembe kell venni, hogy egy autó kijön havonta a szelektív győjtızsákokért, s azt sújtja az üzemanyag
költség. A házhoz menı szelektív győjtés költségét nem hárítjuk át a lakosságra. A szelektív hulladékot is
el lehet adni, de a piaci árak befolyásolják ezt is. Köszönöm.
Basky András polgármester: A Saubermacher Kft-nek ez egy nagyon jó kezdeményezése. Ha ezzel
élnek a lakosok, csökkenthetı a szemétszállítás díj. A szelektív edénybe tisztán kell beletenni a
flakonokat. Ezeket a zsákokat az önkormányzat portáján be lehet szerezni. Ezzel a saját háztartási
szemete csökkenni fog a lakosnak. A családi házaknál a komposztálás is segít ahhoz, hogy például a 110
literes kukát sok családnál le lehetne cserélni kisebb őrtartalmú edényzetre. Szeretnénk abban is
segítséget nyújtani, hogy az önkormányzatnál lehetıség nyílik arra, hogy az állampolgár befizessen 60-80
literes kukára és a Saubermacher Kft beszerzi kedvezı áron a kukákat.
Nasky Adrienn Saubermacher Kft képviselıje: Megkértük a 60-80 literes kukákra az árajánlatot. Ezek
használt edények, tiszták, ezért lehet kedvezményesen megvásárolni. Ha megkapjuk az árakat, átadjuk az
önkormányzatnak.
Basky András polgármester: A honlapon ezt közzé fogjuk tenni.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Szeretnék beszámolni a Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság munkájáról, hogy hogyan jutottunk el a 10 %-ig. 650.- Ft-os egyéni díjtétel
esetén teszi lehetıvé a jogszabály a szolgáltatási díjtételek emelését. A szolgáltató jogosan élt a díjemelési
igényével. A megjelölt díjtétel változás 12-19 %-ig terjedt. A díjtételek kimunkálásával a szolgáltató két
tételre hivatkozott. Egyik a nem osztható költségek, itt a bérkompenzáció, üzemanyagköltség és a lerakási
díjköltséget hozta fel. Osztható díjtételeknél lehet említeni, hogy bevezették a szelektív győjtési
lehetıséget. Ezzel jelentısen lecsökkent a kommunális hulladék. A szolgáltató elmozdult a 19 %-ról
11,38 %-ra, majd pedig a 10 %-ot elfogadta. A bizottság javasolta a Képviselı-testületnek ezt a 10 %-os
emelési díjtételt elfogadásra.
Basky András polgármester: Az önkormányzatnak van egy ármegállapító szerepköre, de olyan árat nem
állapíthat meg, ami alatta van annak, hogy a szolgáltató ezt a feladatot el tudja látni. Van-e valakinek
kérdése?
Apró Ferenc képviselı: Én azok nevében szólók, akik nem tudnak 10 %-os emelést kifizetni. A
nyugdíjasok 2-3 %-os emelést esetleg el tudnak fogadni. Minden emelkedik, a jövedelem ezzel nem tud
lépést tartani. Nem tudom ezt megszavazni, hiszen nem mindenki tudja ezt megfizetni. Aki ezt nem tudja
megfizetni, azokkal mit fogunk tenni? Vannak olyan emberek, akiknek például csak egy számot mondjak,
42.000.- Ft a nyugdíjuk.
Basky András polgármester: A következményeket is viselni kell akkor, mert akkor a 10 %-on felüli
különbözetet az önkormányzatnak kell megfizetnie. Egyébként pedig nem teremthetünk olyan
körülményeket, amelyek a szemétszállításban problémákat okozhatnak. Amennyiben a Kft-tıl megkapjuk
a kisebb őrtartalmú edényeket, lehet igényt benyújtani a lakosok részérıl.
Köszönöm Naske Adriennek a részvételét, aki 9.40 órakor távozott az ülésrıl.
Kérdezem, hogy van-e még valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele, hozzászólása? Nincs. Aki elfogadja
a rendelet módosítását az általam elmondottaknak megfelelıen, a kiosztós anyagban található
díjtételekkel, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal- tartózkodás nincs- 1 ellenszavazattal – az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
18/2012. (……..) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 24. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, valamint Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. 1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli
el:

1. §
(1)

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §

(1)

Nem lép hatályba Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 6/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete.
3. §

(1)

Ez a rendelet 2012. június 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát
veszti.

Basky András
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének ideje: …………………

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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1.

melléklet a 18/2012.(……..) önkormányzati rendelethez

„ 2. melléklet a 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj
legmagasabb mértéke 2012. június 1. napjától 2013. május 31. napjáig

A
Edény
őrtartalma
(liter)

B
Egységnyi
díjtétel
(Ft)

C

D

Begyőjtés,
szállítás (heti egy
ürítés/Ft)

Ártalmatlanítás
(heti egy
ürítés/Ft)

1.
35
126,92
83,32
2.
60
242,21
185,16
3.
80
305,67
185,16
4.
110
368,08
185,16
5.
120
368,08
185,16
A fenti díjak az Áfa-t nem tartalmazzák! „

43,60
57,05
120,51
182,92
182,92
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E
Éves
közszolgáltatási
díj (Ft) heti egy
ürítéssel
6.600.12.595.15.895.19.140.19.140.-

2./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …../2012. (….) önkormányzati rendelete
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester A fogorvosi körzetek módosításáról van szó. Az elmúlt idıszakban több
olyan döntést hozott az önkormányzat, amikor új utcákat, hely megjelöléseket hozott létre, például
Gyártelep, Prímás utca, Vasúth utca, Barackvirág utca, Kálmán Imre köz. Ezek mind olyan közterületek,
amik jelen pillanatban nincsenek benne a rendeletben. Ahhoz, hogy ezekre a funkciókra megkapják a
fogorvosok az OEP támogatást, bele kell tenni a rendeletbe. A fogorvosok ezt elmondták. Ezt az anyagot
az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdezem, hogy ezzel
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Belusz László települési képviselı: A Bene külterületi résznél a Bene tanya megnevezéső belterület hova
tartozik? A jövı képviselı-testületi ülésen adunk utcaneveket, akkor azon a részen is legyenek utcanevek
kialakítva.
Basky András polgármester: Ebben keressük a megoldást. A teljes Bene az I. körzethez tartozik. A
rendelet hatályba lép június 5-én.
Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki elfogadja a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.)
önkormányzati rendeletének módosítását az elıterjesztés szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2012. (…..)
önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló
2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi
II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati
rendelet 1. melléklete 3.1.l. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzat
Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el.

1. §
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet
lép.
.

2. §
(1) Ez a rendelet 2012. június 5. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti.
Basky András
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: ……………….

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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1. melléklet a 19/2012. (……...) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

I. számú
fogorvosi körzet leírása

Belterület:
- Bajcsy-Zsilinszky utca 37-tıl végig, és 80-tól 150-ig;
- Bajza utca.
- Barakklakások;
- Beneszél;
- Damjanich utca;
- Dankó Pista utca;
- Dózsa telep;
- Fülemüle utca;
- Galagonya utca;
- Gárdonyi Géza utca;
- Gyártelep;
- Jász utca;
- Juhász Gyula utca;
- Kossuth Lajos utca 98-tól 162-ig és 127-tıl 205-ig;
- Mikszáth Kálmán utca;
- Nyíri utca;
- Orgona utca;
- Pacsirta utca;
- Prímás utca;
- Rózsa utca;
- Szent Imre tér;
- Szív utca;
- Telepi utca;
- Újváros telep;
- Vásártér utca;
- Viola utca;

Külterület:
- Bene
- Közös 1- 35-ig (páros és páratlan)
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II. számú
fogorvosi körzet leírása
Belterület:
- Ady Endre utca;
- Bajcsy-Zsilinszky utca 1-tıl 35-ig és 2-tıl 80-ig;
- Baross tér;
- Bartók Béla utca;
- Batthyány utca;
- Bem József utca 24-tıl 56-ig és 29-tıl 79-ig;
- Bercsényi utca;
- Bethlen Gábor utca;
- Deák Ferenc utca;
- Diófa utca;
- Dózsa György út 66-tól 188-ig és 79-tıl 215-ig
- Erkel Ferenc utca 13-tól 27-ig és 18-tól 40-ig;
- Felszabadulás utca;
- Gróf Teleki Pál utca;
- Hársfa utca.
- Hunyadi utca;
- Irinyi utca;
- Kálmán Imre utca;
- Kálvin utca;
- Kodály Zoltán utca;
- Kossuth Lajos utca 1-tıl 125-ig és 2-tıl 96-ig;
- Könyves Kálmán utca;
- Lehel utca;
- Liszt Ferenc utca;
- Malom köz;
- Mátyás király utca;
- Móra Ferenc utca 9-tıl 13-ig és 12-tıl 24-ig;
- Pázmány Péter utca;
- Radnóti Miklós tér;
- Rákóczi utca;
- Széchenyi István utca;
- Szent Lajos utca;
- Tarnay utca;
- Tavasz utca;
- Temetı köz;
- Szent Vendel utca;
- Vörösmarty utca;
- Ybl Miklós utca 14-28-ig;
- Zrínyi utca;
- Vasút utca
Külterület:
- Lajosmizse-Méntelek
- Mizse
- Közös 36-59-ig (páros és páratlan)
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III. számú
fogorvosi körzet leírása
Belterület:
- Arany János utca;
- Alkotmány utca;
- Árpád utca;
- Attila utca;
- Barackvirág utca;
- Béke utca;
- Bem József utca 1-tıl 27-ig és 2-tıl 20-ig;
- Bibó István utca;
- Ceglédi út;
- Dózsa György út 1-tól 77-ig és 2-tıl 64-ig;
- Elkerülı út;
- Eötvös Lóránd utca;
- Erkel Ferenc utca 1-tıl 11-ig és 2-tıl 16-ig;
- Görgey Artúr utca;
- Gróf Teleki Pál utca;
- Illyés Gyula utca;
- Jókai Mór utca;
- József Attila utca;
- Katona József utca;
- Kazinczy utca;
- Kálmán Imre köz;
- Kisfaludy utca;
- Kölcsey Ferenc utca;
- Madách Imre utca;
- Május 1. utca;
- Mathiász János utca;
- Mizsei utca;
- Móra Ferenc utca 1-tıl 7-ig és 2-tıl 10-ig;
- Németh László utca;
- Petıfi Sándor utca;
- Radnóti Miklós utca;
- Rozmaring utca;
- Rudas László utca;
- Ságvári Endre utca;
- Sipos Mihály utca;
- Szabadság tér;
- Szent István utca;
- Szentgyörgyi Albert utca;
- Táncsics Mihály utca;
- Városház tér;
- Wesselényi utca;
- Ybl Miklós utca 1-13-ig és 30-60-ig (páros és páratlan)
Külterület
- Alsóbene;
- Alsólajos;
- Berénybene;
- Klábertelep
- Közös 60- tól végig (páros és páratlan)”
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3./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl
szóló 3/2006. (II. 16.) önkormányzati rendelet és a luxusadóztatással kapcsolatos települési
átlagértékek meghatározásáról szóló 13/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésérıl
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Ez a rendelet az önkormányzat mérlegrendszerének tartalmi
követelményeirıl és a luxusadó hatályon kívül helyezésérıl szól. Azokra a nyomtatványokra nincs
szükség, amik eddig voltak. A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta a
napirendet, elfogadásra javasolta. Kérdezem a jelenlevıket, hogy kérdés, észrevétel van-e? Nincs.
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló
3/2006. (II. 16.) önkormányzati rendelet és a luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek
meghatározásáról szóló 13/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2012. (…...) önkormányzati
rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi
követelményeirıl szóló
3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelet
és a luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló 13/2006.
(III. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011.
(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének
kikérésével a következıket rendeli el:
1. §
(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az
önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi
követelményeirıl szóló 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete.
2. §
(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a
luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló 13/2006.
(III. 30.) önkormányzati rendelete.
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépését követı napon
hatályát veszti.

Basky András
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: ……………..

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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4./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) önkormányzati rendelete
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Az elmúlt idıszakban a jogszabályi módosítások szükségessé tették, hogy
ezt a rendeletünket is a jogszabályi változásokhoz igazítjuk. Az Önkormányzat Intézményeinek
Bizottsága tárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban?
Apró Ferenc települési képviselı: Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a feltételeket lehetne úgy
alakítani, hogy minél többen igénybe tudják venni ezt a támogatást. Az is elhangzott a bizottsági ülésen,
hogy a Hírlap újságban meghirdetésre kerül. Ezt jó ötletnek tartom.
Basky András polgármester: Igen, elhangzott a bizottsági ülésen. Amennyiben lehet, az újságban
meghirdetjük. 2012. június 5-én lépne hatályba a rendelet. Más egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Nincs?
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló rendeletét, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2012. (…...) önkormányzati rendelete
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 3.1.l.
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága
véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§
(1) E rendelet hatálya kiterjed a Lajosmizse város közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkezı, Lajosmizse Város Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot
benyújtó, felsıoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdı és tanulmányaikat folytató
hallgatókra.
2.§
(1) Az Önkormányzat évente nyilatkozik a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez (továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) történı csatlakozásról.
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Ösztöndíjrendszer Általános Szerzıdési
Feltételeiben foglaltaknak megfelelıen kell eljárni.
2. A pályázati kiírás tartalma, közzététele, a pályázatok benyújtása és elbírálásának szempontjai
3.§
(1) A pályázat a kiíró mindenkori ajánlásának megfelelı tartalommal kerül kiírásra.
(2) A pályázatokat az Önkormányzat Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) épületében lévı hirdetıtáblán és az Önkormányzat honlapján teszi közzé.
4.§
(1) A pályázati őrlapok a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájában (a továbbiakban: Hatósági
Iroda) igényelhetık.
(2) A pályázati őrlapot a Hatósági Irodában a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási
határidıig lehet beadni.
5.§
(1) A pályázat elbírálása során szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a pályázót, akinek
családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 %-át.
(2) A pályázat elbírálása során elınyt élvez az a pályázó, aki:
a) árva vagy félárva,
b) családjában lévı eltartottak száma három, vagy annál több,
c) gyermeket nevel,
d) egyedül neveli gyermekét,
e) valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylı
beteg, vagy rokkant van,
f) eltartója/szülıje munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
g) nem részesül kollégiumi ellátásban.
6.§
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(1) A hatáskör gyakorlóját Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
(2) A hatáskör gyakorlója a beérkezett pályázatokat a pályázati határidı lejártát követı ülésén bírálja
el.
(3) A bírálati lapok, az összesítı lapok kitöltésérıl, a támogatás folyósításáról a Polgármesteri
Hivatal gondoskodik.
3. Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet 2012. június 5. napján lép hatályba
(2) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Bursa Hungarica
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 11/2007 (IV.16) önkormányzati rendelete.

Basky András

Kutasiné Nagy Katalin

polgármester

jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: ……………….

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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5./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) önkormányzati rendelete
az állattartásról
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Itt is a jogszabályi változások a rendelet felülvizsgálatát tették
szükségessé. Amirıl az önkormányzatnak döntési lehetısége van, az 5. §-ban a haszonállatoknak a
belterületen lévı számát határozhatja meg az önkormányzat, és hogy milyen védıtávolsággal kell az
épületeket megépíteni, amik ezeknek az állatoknak szükségesek. A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési
Bizottság tárgyalta a napirendet. Egyenként megszavazásra került az, hogy egy-egy állatfajtából hány
állat legyen, de amikor a rendelet került megszavazásra, 2-2 arányú szavazással a rendelet nem került
elfogadásra a bizottsági ülésen. Kérem Kollár László bizottsági elnököt, hogy mondjon errıl néhány szót.
Kollár László Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı: Én úgy látom, hogy
munkahely szempontjából nem áll Lajosmizse olyan jól, hogy legyen olyan rendelet, ami megtiltsa azt,
hogy ne legyen sertés tartva. A higiéniára kellene nagyobb figyelmet fordítania az állattartónak.
A jelenlegi elıterjesztést tudom támogatni az alábbiak szerint:
a.)
ló, szarvasmarha:
4 darab,
a)
juh, kecske:
10 darab,
b)
sertés:
10 darab,
c)
baromfi:
60 darab,
d)
nyúl, húsgalamb, prémes állat: 25 darab.
A bizottsági ülésen kétfelé szakadt a bizottság. Egyik része szerette volna növelni ezen számokat, a másik
része pedig azt javasolta, hogy csökkentve legyenek a számok. A baromfi létszáma 60 db-ról 40 db-ra, a
nyúl, húsgalamb, prémes állat létszáma 25 db-ról 20 db-ra csökkent volna. Ez lett volna a változás. Mivel
a bizottsági ülésen egy javaslat sem kapta meg a szükséges szavazatot, az eredeti elıterjesztést terjesztem
elı.
Basky András polgármester: Felvetıdött, hogy a nagy haszonállatok felsorolásából kimaradt a ló. A
rendeletbe ezt bele fogjuk tenni. Kérdezem, hogy van-e eltérı javaslat, vagy szavaztathatom a rendeletet
úgy, hogy a nagy haszonállatok között szerepel a ló, és az eredeti rendeletet-tervezetet javaslom
elfogadásra. A hatályba lépés 2012. június 5.
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének állattartásról szóló
önkormányzati rendeletét, az általam elmondott kiegészítésekkel együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nem volt- az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2012. (....) önkormányzati rendeleteaz
állatok tartásáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.1.i)
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság
véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendeletet hatálya kiterjed a város közigazgatási területén minden természetes és jogi
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetre, aki vagy amely állattartással
foglalkozik.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel mőködı
állatfelvásárló telephelyre, lósport telepre, nagy létszámú állattenyésztı és állattartó telepre,
állatkórházra, gyepmesteri telepre, állatkertre, vadaskertre, állatkereskedésre, laboratóriumi
kísérleti állattartásra és a fegyveres testületek állattartására.
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
1. állat: haszonállat, kedvtelésbıl tartott állat;
2. haszonállat: gazdasági haszonszerzés céljából tartott állat;
3. kishaszonállat: baromfi, házinyúl, húsgalamb, prémes állatok;
4. nagyhaszonállat: ló, szarvasmarha, szamár, öszvér, bivaly, sertés, juh, kecske.
2. Az állattartás általános szabályai
3. §
(1) Állatot csak a közegészségügyi, az állatvédelmi, az építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok,
valamint az e rendeletben foglaltak betartásával lehet tartani.
(2) Az állattartás általános szabályaira az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló törvény (a
továbbiakban: Ávtv.) rendelkezései az irányadók.
4. §
(1) Az állattartó köteles gondoskodni az Ávtv.-ben foglaltakon túl
a) a létesítmények tisztaságáról és rendszeres fertıtlenítésérıl,
b) a káros rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról.
(2) Az állattartó az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételérıl köteles gondoskodni.
(3) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelı elhelyezésérıl
gondoskodni.
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3. A haszonállattartás különös szabályai
5. §
(1) A település belterületén önálló helyrajzi számmal rendelkezı ingatlanon engedély nélkül csak a
családi szükségletnek megfelelı számú haszonállat tartható.
(2) E rendelet alkalmazása szerint családi szükséglet a haszonállatokból:
e) ló, szarvasmarha:

4 darab,

f) juh, kecske:

10 darab,

g) sertés:

10 darab,

h) baromfi:

60 darab,

i)

25 darab.

nyúl, húsgalamb, prémes állat:

(3) A település külterületén haszonállat korlátozás nélkül tartható.
(4) A település belterületének határától, a beépítésre szánt lakóövezettıl, különleges, vegyes,
kereskedelmi és szolgáltató övezettıl számított 500 m-en belül a belterületre vonatkozó állattartás
szabályait kell alkalmazni.
(5) A nagylétszámú állattartó telep létesítésére az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM
rendelet rendelkezései az irányadók.
6. §
(1) A haszonállatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló és tároló
létesítmények kialakítása az építésügyi, közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi
jogszabályok betartásával történhet.
(2) A (1) bekezdés szerinti építmények megvalósítása során alkalmazandó védıtávolságokat - kivéve
az 5. § (5) bekezdés hatálya alá tartozó eseteket - a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 1. mellékletében meghatározott építmények csak a fıépület mögött, annak takarásában
építhetık meg, de az építményeknek a szomszédos telekre, közterületre semmiféle nyílása nem
lehet.
4. A kedvtelésbıl tartott állatok tartásának különös szabályai
7. §
(1) A kedvtelésbıl tartott állatok tartására a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
(2) A veszélyes állatokra a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól
szóló KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet rendelkezései az irányadók.
(3) A telek, ház, vagy lakás bejáratán harapós kutyára utaló megfelelı figyelmeztetı táblát kell
szembetőnıen elhelyezni.
5. Állati eredető melléktermékek ártalmatlanítása
8. §
(1) Az állati eredető melléktermékek kezelésére a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredető
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló VM rendelet
rendelkezései az irányadók.
(2) Az állati eredető melléktermékek győjtésérıl és ártalmatlanításáról az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletérıl szóló törvényben foglalt esetekben Lajosmizse Város Önkormányzata
köteles gondoskodni.
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6. Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet 2012. június 5. napján lép hatályba.
10. §
(1) A haszonállatot tartó állattartó a nem az e rendelet szerint folytatott állattartást a rendelet hatályba
lépését követıen 2012. december 31. napjáig köteles a rendeletben foglaltaknak megfelelıen
megváltoztatni, vagy az állattartást megszüntetni.
11. §
(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az állatok tartásáról
szóló 22/2008. (IX. 11.) önkormányzati rendelete.

Basky András

Kutasiné Nagy Katalin

polgármester

jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: ………………

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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1. melléklet a 22/2012.(…….) önkormányzati rendelethez

A.

B.

C.

melléképület,
építmény

védett létesítmény

védıtávolság (m)

1.

baromfi ól, sertés ól, lakóépület
istálló

10

2.

állatkifutó

ásott- vagy csıkút

15

3.

lakóépület,
zárt falazatú, szigetelt
ásott- vagy csıkút
trágyatároló

15
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6./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a
közterületek használatáról szóló 10/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A szabálysértésrıl szóló részt ki kell venni a rendeletbıl. Hatályát veszti
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a közterületek használatáról szóló 10/2010.
(IV. 29.) önkormányzati rendelet 12. §-a.
Tárgyalta a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, elfogadásra javasolta. Kérdezem,
hogy van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a közterületek használatáról
szóló 10/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 23/2012. (…….) önkormányzati
rendelete a közterületek használatáról szóló 10/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szabálysértésekrıl, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény
254. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1.1.w. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi,
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli
el:
1. §
(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a közterületek
használatáról szóló 10/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 12. §-a.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépését követı napon
hatályát veszti.

Basky András
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: ……………...

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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7./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (….) önkormányzati rendelete
a környezetvédelemrıl szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Két dolog változna. Hatályon kívül helyeznénk a szabálysértésrıl szóló
részt. A Virágos Lajosmizséért Díjat eddig pénzben adtuk ki. A rendeletünk értelmében 3 díjat adhattunk.
Az önkormányzati rendelet módosításában az van benne, hogy a következı alkalommal, amikor ez a
pályázat kiírásra kerül, nem mondanánk meg, hogy hány fıt részesítünk díjazásban, s nem járna az
50.000.- Ft-os jutalom, hanem egy díszes tábla. A megmaradó pénzt pedig egy egész település szintő
dologra fordítanánk.
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kérdezem, hogy kíván-e
valaki szólni valamit. Elfogadható ez a javaslat?
Apró Ferenc települési képviselı: Erre a kitüntetı táblára, amit kiraknak, jó lenne egy jó formát
kitalálni. Egy szép virágot lehetne erre a táblára elhelyezni és Lajosmizse pecsétjét rátenni. Ezt szívesen
venném, ha támogatná a Képviselı-testület.
Basky András polgármester: Ennek nincs semmi akadálya. Kérdezem a Képviselı-testületet, hogy vane valakinek kérdése. Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a környezetvédelemrıl szóló
7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 24/2012. (…….) önkormányzati
rendelete a környezetvédelemrıl szóló
7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szabálysértésekrıl, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, valamint Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.)
önkormányzati rendelete 1. melléklet 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli
el:
1. §
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a környezetvédelemrıl szóló 7/2008. (III.
20.) önkormányzati rendelet 14. § (4) – (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„(4) A Bizottság javaslatot tesz a Képviselı-testület felé az augusztus 20.-a elıtti soros testületi ülés
napjáig a Díj odaítélésére.
(5) A benyújtott pályázatok közül a díj/díjak odaítélésére tesz javaslatot a Bizottság. A Díj
odaítélésérıl a Képviselı-testület dönt.
(6) A díjazott pályázatokat benyújtók „Virágos Lajosmizséért Környezetvédelmi Díj” díszes táblára,
lakóingatlanukon annak használatára és emléklapra jogosultak.”
2. §
Hatályát veszti:
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a környezetvédelemrıl szóló 7/2008.
(III. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (8) és (9) bekezdése.
2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a környezetvédelemrıl szóló 7/2008.
(III. 20.) önkormányzati rendelet 15. §-a.
3. §
Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a környezetvédelemrıl szóló
7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében az „anyagi” szövegrész.

4. §
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépését követı napon
hatályát veszti.
Basky András
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ………..
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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8./ Napirendi pont
Lajosmizse város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a
2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Az elmúlt alkalommal, amikor a zárszámadást elfogadtuk, láttuk azt, hogy
a költségvetés tervezésénél látott összegnél lényegesen magasabb összeg volt az, ami az önkormányzat
pénzmaradványát illeti. Elıször úgy terveztük, hogy az iskolás és óvodás pályázatnak az önerejét hitelbıl
tudjuk megoldani, s úgy írtuk be. Jelenleg a hitelfelvétel nem 50 millió forint feletti összeg, hanem csak
10.300.000.- Ft, ami az óvodás pályázatnak az önereje.
A rendeletünkbe fel van vezetve, hogy milyen változások történtek. Egyik a hitelfelvétel csökkenése, a
másik az általános iskolánál volt egy csıtörés, ehhez 1.103.000.- Ft-ot adunk át. Gázzsámoly 346.000.Ft-ba került. Tervezésnél nem tudtuk betervezni a kiemelkedı munkavégzéssel járó kereset kiegészítést,
ez 6.615.000.- Ft az iskola és az óvoda esetében. Az iskolánál az egészségügyi vizsgálatoknál 288.000.Ft-ot a tartalékból csoportosítunk ide át. A költségvetés tervezésekor minden intézményvezetınek azt
mondtuk, hogy akkor tudunk további támogatást adni, hogy ha erre lesz keret.
Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménynél van egy fı, aki azt a rokkantsági fokozatot
elérte, hogy 1.900.000.- Ft-os kompenzációt vissza lehet igényelni. Ez az összeg itt maradna az
Egészségháznál, az intézmény pedig étkezési hozzájárulásra szeretné felhasználni.
Az elıterjesztés 11. pontjában: saját bevétel EGYSZI: 1.953.000.- Ft, ez a tétel változatlanul marad, és a
dologi kiadások EGYSZI: 461.000.- Ft is.
A második, a személyi juttatás EGYSZI: 1.174.000.- Ft helyett 1.492.000 Ft-ra változik, munkaadókat
terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó EGYSZI: 0.- Ft. Ezek a változások, amik átvezetésre
kerülnek a költségvetésben. A rendelet – tervezetben már a jó száőmok szerepelnek ott nem kell
módosítani.
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint az Önkormányzat Intézményeinek
Bizottsága tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Nincs.
Szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló
önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
25/2012. (………..) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló
1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse
Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011.
(IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w és 3.1. l. pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat
Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el:

1. §
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012.
(II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

„(2) A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
2012. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét
aa) mőködési költségvetést

2 079 516 e Ft-ban
1 441 149 e Ft-ban
638 367 e Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetést
b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét
ba) mőködési költségvetést

2 252 453 e Ft-ban
1 514 411 e Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetést

717 779 e Ft-ban

bc) pénzforgalom nélküli kiadások

20 263 e Ft-ban

melybıl: általános tartalék

0 e Ft-ban

és céltartalék

20 263 e Ft-ban

c) tárgyévi költségvetési hiány (mőködési) összegét
állapítja meg.

d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására
szolgáló elızı évek pénzmaradványát
da) mőködési célra
db) felhalmozási célra

172 937 e Ft-ban

162 437 e Ft-ban
75 565 e Ft-ban
86 872 e Ft-ban

e) Költségvetési hiány belsı finanszírozását
meghaladó összegének külsı finanszírozására
szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele
10 500 e Ft-ban
hagyja jóvá.”
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2. §
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012.
(II. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következı (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Az önkormányzati körben a Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla az
önkormányzatnál marad, a számlával kapcsolatos feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal feladata. ”

3. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

szóló
szóló
szóló
szóló
szóló
szóló
szóló
szóló
szóló

4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon
hatályát veszti.

/ Basky András /
polgármester

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyzı

A kihirdetés napja: 2012…………...
/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyzı
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1. melléklet a 25/2012. (……..) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása
Ezer Ft-ban

Megnevezés

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Szakfeladat

Személyi
juttatás

Munkaadókat
terhelı
járulék

Dologi és
egyéb
folyó
kiadás

Szociálpolitikai
juttatás

Támogatásértékő
mőködési kiadás

G.
Mőködési
célú
pénzeszközátadás
államháztartáson
kívülre

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

Általános
tartalék

Céltartalék

Beruházás

Felújítás

Felhalmozási célú
pénzeszközátadás
államháztartáson
kívülre

Összesen

Engedélyezett
létszámkeret (fı)

1.

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360000

2.

Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése,
szállítása, átrakása

370000

4.

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382101

5.

Lakó- és nem lakóépület építése

412000

6.

Folyadék szállítására szolgáló közmő építése

422100

1 960

1 960

7.

Szállítást kiegészítı szolgáltatás (Út)

522009

16 660

16 660

8.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680001

520

520

9.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)

680002

9 397

2 108

2 397

13 902

8

10.

Zöldterület-kezelés (Park)

813000

8 520

2 203

7 470

18 193

6

11.

Közvilágítás

841402

37 500

37 500

12.

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841403

7 410

13.

Civil szervezetek mőködési támogatása

890301

14.

Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú
közfoglalkoztatása
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének
támogatása

890441

0

890442

0

3.

15.
16.

1 660
200

200

381103

0
186 066

Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése

931102

18.

Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés

960302

19.

Önkormányzati jogalkotás

841112

20.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

841126

21.

Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet)
Összesen

186 066
0

7 410
9 045

890506

17.

22.

1 660

9 045

100
5 545

1 449

100

4 295

11 289

100

100
233 223

13 532

23 462

6 600

7 506

3 500

147 150

13 266

97 004

147 150

20 263

292 169

3 800

3

525 392
1 500

45 695

51

158 156
6 600

9 345

0

20 263

423 089

292 169

1 500

1 033 848

68

„
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2. melléklet a 25/2012. (……..) önkormányzati rendelethez
„1.2. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Létszám elıirányzat alakulása önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı
intézményenként

Engedélyezett
létszám

Megnevezés
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
10.

Önkormányzat
Zöldterület-kezelés (Park)
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)
Polgármesteri Hivatal (1/1. sz. melléklet)
Részösszesen
IGSZ
IGSZ
Kollégium konyha
Gépjármővezetı
Óvoda konyha
Bölcsıde konyha
EGYSZI
Fekete István Általános Iskola és Kollégium
FIÁI
FIÁI Felsılajosi tagintézménye
FIÁI Kollégiuma
Mővelıdési Ház
Meserét Napközi Otthonos óvoda és Bölcsıde (Óvoda)
Óvoda Lajosmizse
Óvoda Felsılajosi tagintézménye
Óvoda Bölcsıdei tagintézménye
Intézmény összesen
Mindösszesen
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17
6
3
8
51
68
31
6
13
1
10
1
37
118
91
9
18
13
56
43
7
6
255
323

Közfoglalkoztatottak
6 órás

8 órás

12
12

0

5
17

2
2

1
3
1
2
2

1

6
23

1
3

3. melléklet a 25/2012. (………...) önkormányzati rendelethez
„2.

sz. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei
Megnevezés
1. Költségvetési bevételek
1.1. Mőködési bevételek
1.1.1. Mőködési bevételek
1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
1.1.2.1. Helyi adók
1.1.2.2. Átengedett központi adók
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
1.1.3. Mőködési támogatások
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások
1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott
elıadó-mővészeti szervezetek támogatása
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások
1.1.4. Egyéb mőködési bevételek
1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen
1.1.4.1.1.ebbıl: tám.értékő mőködési bevétel
társadalombiztosítási alaptól
1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson
kívülrıl
1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átvétel
1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
(09/45)
1.2. Felhalmozási bevételek
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1.2.1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tıke bevételei
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei
1.2.2. Felhalmozási támogatások
1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek
1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson
kívülrıl
1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átvétel
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4
1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele
1.6.1. Mőködési célra
1.6.2. Felhalmozási célra
1.7. Finanszírozási bevételek összesen
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei
1.7.2.1. Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás
mőködési célra
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás
felhalmozási célra
1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási
mőveletekkel együtt
1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás

A.

B.

C.

Ezer Ft-ban
D.

Önkormányzat

Hivatal

IGSZ

Összesen

1 276 926
22 460
586 432
264 911
314 521
7 000
615 673
448 700

22 524 141 699
7 040 82 745
0

0

1 441 149
112 245
586 432
264 911
314 521
7 000
615 673
448 700
0
0
0

166 973
52 361
52 361

0

15 484
15 484

58 954
44 929

166 973
126 799
112 774

44 929

44 929

14 025

14 025

0

0

0

0

0

638 367
4 800
1 500
3 300
0
0

0
0

633 567
0

0

638 367
4 800
1 500
3 300
0
0
0
0
633 567
0

0

633 567

633 567
0

0
1 915 293
162 437
75 565
86 872
10 500

0
22 524 141 699

10 500

0
0
2 079 516
162 437
75 565
86 872
10 500
0
10 500
0

10 500
2 088 230

10 500
22 524 141 699

2 252 453

262 288 792 094

1 054 382

„
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4. melléklet a 25/2012. (………….) önkormányzati rendelethez
„
„3. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi bevételei
Ezer Ft-ban
A.

1. Költségvetési bevételek

B.

IGSZ

1.1. Mőködési bevételek
1.1.1. Mőködési bevételek
1.1.2. Egyéb mőködési bevételek
1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek
1.1.2.1.1.ebbıl: támogatás értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól
1.1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
1.2. Felhalmozási bevételek
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek
1.2.2.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen
1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
1.2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.
1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele
1.6.1. Mőködési célra
1.6.2. Felhalmozási célra
1.7. Finanszírozási bevételek összesen
1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt
1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás
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C.

EGYSZI

D.

FIÁI

Mővelıdési
Ház
4 054
4 054
0

E.

F.

Óvoda

Összesen

61 393
61 393
0

54 891
9 962
44 929
44 929
44 929

15 425
5 644
9 781
9 781

5 936
1 692
4 244
4 244

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

61 393
0

54 891
0

15 425
0

4 054
0

5 936
0

61 393
118 877

54 891
88 896

15 425
380 684

4 054
46 156

5 936
157 481

141 699
82 745
58 954
58 954
44 929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141 699
0
0
0
0
141 699
792 094

5. melléklet a 25/2012. (……...) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés

Önkormányzat

1. Költségvetési kiadások
1.1. Mőködési kiadások
1.1.1. Személyi juttatás
1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális
hozzájárulási adó
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások
1.1.4. Egyéb mőködési kiadások
1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások
1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás
Államháztartáson kívülre
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,
támogatás
1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.2. Felhalmozási kiadások
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Államháztartáson kívülre
1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány
átadás
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások
1.4.1.ebbıl: általános tartalék
1.4.2.
céltartalék
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.
1.6. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek
folyósított támogatás

Hivatal

IGSZ

Összesen

296 827
23 462

284 362
183 081

933 222
523 582

1 514 411
730 125

13 266

46 097

135 546

194 909

97 004
163 095
6 600

55 184

274 094

426 282
163 095
6 600

9 345

9 345

147 150

147 150

716 758
423 089
292 169
1 500
0

0
0
717 779
424 110
292 169
1 500
0

450
450

571
571

1 500

1 500
0

20 263
0
20 263
1 033 848
1 054 382

284 812

933 793

0
20 263
0
20 263
2 252 453
1 054 382

Céltartalék részletezése
Megnevezés
1. Intézmények mőködési kiadása
2. Többcélú Kistérségi Társulás részére (pszichológus, gyógypedagógus,
iskolapszichológus, tagdíjak)
3. Múzeum kiadásai
4. Céltartalék összesen

Ezer Ft-ban
Önkormányzat
15 538
2 725
2 000
20 263
„
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6. melléklet a 25/2012. (……...) önkormányzati rendelethez
„4.1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat egyéb mőködési kiadásainak részletezése
Támogatásértékő mőködési kiadás
Megnevezés
1.
2.
3.
4.

Lajosmizsei Rendırırs
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Tőzoltóság
Támogatásértékő mőködési kiadás

Ezer Ft-ban
eredeti
elıirányzat
500
100
6 000
6 600

Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre
Megnevezés
1.
2.

Egyház
Non-profit szervezetek

Ezer Ft-ban
eredeti
elıirányzat
100
9 045

2.1.

LEADER HACS

349

2.2.

Polgárırség

200

2.3.

Lajosmizséért Közalapítvány

2.4.

Bursa Hungarica

400

2.5.

Sportszervezetek

5 000

2 596

2.5.1. Lajosmizsei Sakk Kör

100

2.5.2. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület
2.5.3. Asztalitenisz Club

75
100

2.5.4. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt labdarúgás)

3 125

2.5.5. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)

350

2.5.6. Mizse Kézilabda Club

950

2.5.7. Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub

150

2.5.8. Lajosmizsei UKC

100

2.5.9. Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület
2.6.

3.
3.1.

4.

50

Arany Állatotthon Alapítvány

500

Vállalkozások

200

Folyékony hulladék elszállítása

200

Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen

9 345
„
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7. melléklet a 25/2012. (……….) önkormányzati rendelethez
„4.3. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások részletezése
Ezer Ft-ban
Hivatal
Önkormányzat
eredeti elıirányzat

Megnevezés
1.

Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése
Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072

248 344

2.

Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése
Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (saját forrás)

43 825

3. Felújítás összesen

292 169

4.

Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004

63 000

5.

Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás)

6 674

6.

Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP5.2.1/E-09-2010-0005

100 000

7.

Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás)

16 392

8. Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat TP-1-2011

22 723

9.

Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés"
DAOP-4.2.1-11

10.

Lajosmizse "Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés-korszerősítés
DAOP-4.2.1-11

11.

Tulajdonrész rendezés - 159/2011. (XI.24.)ÖH
Gy. Út 82. volt Pártház)

12.
13.
14.
15.

Járdaépítés
Tőzbiztos szekrény (anyakönyv)
Vásári parkoló (0269/34 hrsz-ú külterületi ingatlan)
Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen

199 500
10 500

(Dózsa

3 000
800
450
500
423 089

450

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Megnevezés
1. Elsı lakáshoz jutók támogatása
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban
Önkormányzat
Hivatal
eredeti elıirányzat
1 500
1 500
„
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8. melléklet a 25/2012. (……….) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı
költségvetési szervek 2012. évi kiadásai
Ezer Ftban
A.

1. Költségvetési kiadások
1.1. Mőködési kiadások
1.1.1. Személyi juttatás
1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és
szociális hozzájárulási adó
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások
1.1.4. Egyéb mőködési kiadások
1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési
kiadások
1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás
Államháztartáson kívülre
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és
egyéb juttatás,támogatás
1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú
pénzmaradvány átadás
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.2. Felhalmozási kiadások
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási
kiadások
1.2.3.2. Felhalmozási célú
pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre
1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú
pénzmaradvány átadás
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása,
törlesztése
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások
1.4.1. Általános tartalék
1.4.2. Céltartalék
1.5. Költségvetési kiadások összesen
1.1.+1.2.+1.3.+1.4.

IGSZ

180
270

B.
EGYS
ZI

143
562

47 413 72 806

C.
FIÁI

396
109
267
167

12 758 18 397 68 720
120
52 359 60 222
099
0
0
0

D.
E.
Mővelıdé
Óvoda
si Ház

50 210
26 405

163
071
109
791

F.

Összesen
933 222
523 582

7 129 28 542

135 546

16 676 24 738

274 094

0

0

0
0
0
0
0

0

225
225

0

0

346
346

0

0

0

0

0

0
571
571
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

180
270

143
787

396
109

50 210

163
417

0
0
0
933 793

9. melléklet a 25/2012. (………..) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege
Ezer Ftban
A.

B.

C.

D.

E.

Önkormán
yzat

Hivat
al

IGS
Z

Mindössze
sen

Önkormán
yzat

1. Költségvetési
bevételek
1.1. Mőködési
költségvetés

1 276 926

22 524

141
699

1 441 149

1.1.1. Mőködési
bevételek

22 460

7 040

82
745

112 245

1.1.2.
Önkormányzatok
sajátos mőködési
bevételei

586 432

586 432

1.1.3. Mőködési
támogatások

615 673

615 673

1.1.4. Egyéb
mőködési
bevételek

52 361

15 484

58
954

126 799

0

1.2. Felhalmozási
költségvetés
1.2.1.
Felhalmozási és
tıke jellegő
bevételek
1.2.2.
Felhalmozási
jellegő
támogatások
1.2.3. Egyéb
felhalmozási
bevételek

638 367

0

638 367

4 800

4 800

0

0

633 567

633 567

1.3. Támogatási
célú kölcsönök
visszatérülése,
igénybevétele

0

1.3.1. Mőködési
célra

0

0

1.3.2.
Felhalmozási
célra

0

0

1.4.
Pénzforgalom
nélküli bevételek

0

0

1.5. Költségvetési
bevételek
összesen
1.1.+1.2.+1.3.+1.
4.

1 915 293

0

22 524

141
699

0

2 079 516

40

2.
Költségvetési
kiadások
2.1. Mőködési
költségvetés
2.1.1.
Személyi
juttatások
2.1.2.
Munkaadókat
terhelı
járulékok
2.1.3. Dologi
kiadások és
egyéb folyó
kiadások
2.1.4. Egyéb
mőködési
kiadások
2.1.5.
Ellátottak
pénzbeli
juttatásai
2.2.
Felhalmozási
költségvetés
2.2.1.
Beruházási
kiadások ÁFÁval
2.2.2.
Felújítási
kiadások ÁFÁval
2.2.3. Egyéb
felhalmozási
kiadások
2.3.
Támogatási
célú
kölcsönök
nyújtása,
törlesztése
2.3.1.
Mőködési
célra
2.3.2.
Felhalmozási
célra
2.4.
Pénzforgalom
nélküli
kiadások
2.5.
Költségvetési
kiadások
összesen
2.1.+2.2.+2.3.

F.

G.

H.

Hivat IGS Mindössze
al
Z
sen

296 827

284
362

933
222

1 514 411

23 462

183
081

523
582

730 125

13 266

46 097

135
546

194 909

97 004

55 184

274
094

426 282

163 095

163 095

0

0

716 758

450

571

717 779

423 089

450

571

424 110

292 169

292 169

1 500

1 500

0

0

0

0

0

0

0

20 263

20 263

1 033 848

284
812

933
793

2 252 453

+2.4.
1.6. Elızı évek
pénzmaradványá
nak
igénybevétele
1.6.1. Mőködési
célra
1.6.2.
Felhalmozási
célra
1.7.
Finanszírozási
bevételek
összesen
1.7.1.
Értékpapírok
értékesítésének
bevétele
1.7.2. Hitelek
felvétele és
kötvénykibocsátás
ának bevételei
1.8.Tárgyévi
bevételek, a
belsı és külsı
finanszírozási
mőveletekkel
együtt

162 437

0

162 437

0

75 565

75 565

0

86 872

86 872

0

10 500

2.6.
Finanszírozás
10 500
i kiadások
összesen

0

0

10 500

2 088 230

22 524

141
699

0

0

10 500

0

2.7.Tárgyévi
kiadások, a
belsı és külsı
2 252 453
finanszírozási
mőveletekkel
együtt

41

1 033 848

284
812

933
793

2 252 453

9./ Napirendi pont
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében a 2012/2013-as nevelési évben
indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Elıterjesztı: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Az óvodai, iskolai csoportok számának a meghatározása az
önkormányzat feladatkörébe tartozik. Az intézményvezetı leírta, hogy hány óvodás jelentkezett és
hány csoportot kellene indítani. Sajnos az látszik, hogy nem tudunk minden óvodást felvenni. Nagy
szükség lenne arra, hogy a pályázat nyerjen, hogy a 3 csoportszobát meg tudjuk építeni, mivel a
törvény kimondja, hogy az óvodáztatás 3 éves kortól lesz kötelezı. A jelenlegi csoportszámokat
javaslom, hogy fogadjuk el, mely szerint a központi óvodában 8 óvodai csoport, a Szent Lajos úti
óvodában 3 csoport, a Rákóczi utcai óvodában 2 csoport és Felsılajoson 2 csoport indulna.
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdezem, hogy a
napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, kérdése. Nincs. Szavazásra teszem fel a
kérdést.
Aki elfogadja a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében a 2012/2013-as
nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:

71/2012. (V.31.) ÖH.
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsében
a 2012/2013-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Határozat
1.)
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor Önkormányzata a Meserét Lajosmizse Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsıdében a 2012/2013-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az
alábbiak szerint állapítja meg:
Összesen: 15 csoport
ebbıl:
- 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.:

8 csoport

- 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.:

3 csoport

- 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26.:

2 csoport

- 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2.:

2 csoport

2.)
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy Felsılajos
Község Önkormányzatának Képviselı-testületét az 1.) pontban foglaltakról soros ülésen tájékoztassa.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. május 31.
10./ Napirendi pont
Lajosmizse belterületi 259. hrsz-ú ingatlan értékesítése
Elıadó:
Basky András polgármester
Basky András polgármester: Errıl már tárgyaltunk. Arról van szó, hogy az Erkel Ferenc utca végén
Pest felé menet esetlegesen további utca alakítható legyen ki. Mivel az a rész ipari övezetté vált, nincs
lehetıség ebbe az irányba további utcát kialakítani. Ott van egy kis köz, 738 m2-es terület. A két sarki
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területhez kapcsolódna ez a rész leginkább. Tehát szolgalmi joggal kell terhelni, amikor az árverést
kiírjuk. Annak idején tárgyaltunk a szomszéd tulajdonosokkal, nekik van szándékuk ezt a területet
megvásárolni. Az önkormányzat felértékelte azt a területet, 2.583.000.- Ft lett az értéke ennek a
területnek. Az árverés idıpontja 2012. június 18-a lett. A 3. pontban benne lesz, hogy a területet
szolgalmi joggal terhelten tartjuk nyilván és így kívánjuk értékesíteni.
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta.
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs. Szavazásra
teszem fel a kérdést.
Aki elfogadja a Lajosmizse belterületi 259. hrsz-ú ingatlan értékesítését, azzal, hogy az árverés 2012.
június 18., kikiáltási ár 2.583.000 Ft és a terület szolgalmi joggal terhelten kerül árverésre, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
72/2012. (V. 31.) ÖH.
Lajosmizse belterületi (Erkel Ferenc utca)
259. hrsz-ú ingatlan értékesítése
Határozat

1.)
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı belterületi 259.
hrsz.-ú kivett, beépítetlen területként nyilvántartott 738 négyzetméter területő ingatlanát értékesítésre
kijelöli az elıterjesztés mellékletében foglalt árverési hirdetménynek megfelelıen, azzal. hogy az
árverési hirdetmény 3. pontja kiegészül a „szolgalmi joggal terhelt” szövegrésszel.
2.)
Az árverés idıpontja: 2012. 06. 18.(hétfı) 10.00 óra
Az ingatlan kikiáltási ára: 2.583.000.- Ft
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. május 31.
11./ Nairepndi pont
Fenntartó támogató nyilatkozata az „Óvodafejlesztés” címő TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító
számú pályázat benyújtásához
Elıterjesztı: Basky András polgármester
Basky András polgármester:
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde vezetıje Kocsis Györgyné „Támogató
nyilatkozat pályázat benyújtásához” tárgyú levelével keresett meg, amely az elıterjesztés melléklete.
A levélben tájékoztat a TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító számú, „Óvodafejlesztés” címő pályázati
kiírásról, továbbá a pályázati felhívás fıbb tartalmi elemeit és a fejleszteni kívánt tevékenységeket is
részletesen bemutatja. A pályázat keretében a fejlesztés érintené a székhely intézményt, a Szent Lajos
utcai és a Rákóczi utcai telephelyeket, a Felsılajosi tagintézményt, és a bölcsıdei tagintézményt.
Az elıterjesztés elkészítése óta kiderült, hogy a pályázó az önkormányzat lehet, így az I. határozatnál a
kiosztós anyagot vegye figyelembe a Testület.
Az elmúlt testületi ülésen a támogató nyilatkozatot megadtuk a TÁMOP-3.4.4/B-11. kódszámú Országos
tehetségsegítı hálózat létrehozása címő pályázat benyújtásához.
Az elıterjesztésben van két határozati javaslat. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy ezzel
egyetértenek-e? Amennyiben igen, akkor a két határozati javaslatot szavaztatom külön-külön. Van-e
valakinek módosítása? Nincs.
Aki az „Óvodafejlesztés” címő, TÁMOP-3.11-12/2 azonosító számú pályázati felhívásra a pályázat
benyújtásával egyetért, a kiosztós határozat – tervezet szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
73/2012. (V.31.) ÖH.
Pályázat benyújtása az ”Óvodafejlesztés” címő, TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító számú pályázati
felhívásra
Határozat
1.)
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata pályázatot nyújt be a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt ”Óvodafejlesztés” címő TÁMOP-3.1.11-12/2
azonosító számú pályázati felhívásra.
2.)
Bölcsıde:
-

A megvalósítás helyszíne a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és
6050 Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti székhely intézménye,
6050 Lajosmizse, Szent Lajos utca 19. szám alatti telephelye,
6050 Lajosmizse, Szent Lajos utca 19. szám alatti bölcsıdei tagintézménye,
6050 Lajosmizse, Rákóczi utca 26. szám alatti telephelye,
6055 Felsılajos, Óvoda utca 2. szám alatti tagintézménye.

3.)
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a gesztor
önkormányzat polgármesterét a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelıen a pályázathoz szükséges
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat
esetén a Támogatási Szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. május 31.
Basky András polgármester: Aki az „Óvodafejlesztés” címő, TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító számú
pályázat benyújtásához kapcsolódó döntést elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom,
hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi
határozatot hozta:
74/2012. (V.31.) ÖH.
„Óvodafejlesztés” címő, TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító számú pályázat
benyújtásához kapcsolódó döntés
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a Meserét Lajosmizsei Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsıde vezetıjének figyelmét, hogy a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázat
nyertessége esetén annak megvalósítása a fenntartási idıszak alatt sem az Önkormányzat, sem az
intézmény vonatkozásában nem járhat többletkiadással.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. május 31.
12./ Napirendi pont
A Fekete István Általános Iskola és Kollégium vonatkozásában hozott 64/2012. (IV. 26.)
határozat végrehajtása
Elıadó: Basky András polgármester
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Basky András polgármester: Az elmúlt alkalommal a Képviselı-testületi ülésen döntöttünk arról,
hogy a megváltozott körülményekre tekintettel a köznevelési törvény tekintetében szeptembertıl csak
a 10 év feletti gyermekek helyezhetık el a kollégiumban. 35 gyermek kérhetné és kaphatná meg a
kollégiumi elhelyezést. A Képviselı-testület úgy döntött, hogy nem indítunk kollégiumi csoportot.
Megnéztük ennek terheit. Egy csomó szervezetnek a véleményét kellett kikérni. Ezt megtette a két
intézmény az önkormányzat és az intézmény vezetése. Itt van elıttünk a Kormányhivatal véleménye
és Császár Cirill szakértınek is a véleménye. İk a feladat megszüntetését nem javasolják, mert
aránytalanul nagy terhet róna azokra a gyermekekre, akik eddig kollégiumi elhelyezésben voltak. Az
aránytalan teher az alsó tagozatosoknál is megvan. Az önkormányzatnak döntést kell hozni. Ezt a
feladatot – miután a Kormányhivatal nem javasolja, hogy megszőnjön -, át kell adni a Kormány
általános hatáskörő területi államigazgatási szerve részére. A döntést célszerő meghozni a mai napon.
Az elızetes tárgyalás alapján a szülıkkel is volt egyeztetés, akik nem örültek ennek a dolognak, pedig
talán İk is megértik azt, hogy ilyen kis létszámú kollégiumot nem tud az önkormányzat fenntartani.
Vizsgáltuk annak a lehetıségét is, hogy ha a kollégiumot megszüntetjük, akkor az épületet hogyan
hasznosítjuk. Amíg a Kormányhivatal nem dönt, addig nem rendelkezhetünk a kollégium épületrészét
illetıen. A tárgyalások várhatóan arról folynak majd, hogy mekkora épületrészre van szükség. Így nem
tudunk abba az irányba haladni, hogy a teljes kollégiumban iskolai oktatás legyen.
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta ezt az anyagot. A szakértıi
véleményt megküldtük a Kormányhivatalnak és a levelet eljuttattuk a Kormányhivatalhoz Nagy Judit
irodavezetı Asszony közremőködésével. Döntési javaslatunk arról szólna, hogy az oktatásról szóló
törvény értelmében átadjuk ezt a feladatot a területileg illetékes államigazgatási szervhez.
Most továbbra is az a döntése él az önkormányzatnak, hogy nem indítunk kollégiumi csoportot a
2012/2013-as tanévben és hozunk egy olyan döntést, hogy felajánljuk az illetékes szakigazgatási
szervnek. Ez a döntés van most folyamatban. Meglátjuk, hogy a megye ebben az esetben milyen
döntést fog hozni. A törvény úgy szól, hogy 2013. július 1-ig kell ezt a döntést lerendezni. Jelen
pillanatban olyan bizonytalan jogi helyzet van, hogy megjelent a törvény, de nem jelent meg a
kormányrendelet és nem tudjuk, hogy az oktatási intézmények mikor kerülnek át az államhoz. Ezzel
az önkormányzat tisztában van, hogy amikor a gyermekek a kollégiumi ellátás alól kikerülnek, további
felelısséggel vagyunk a gyermekek iránt. Akik az étkeztetést nem tudják megoldani és a délutáni
tanulást, az étkezést és a délutáni napközis ellátást biztosítani fogjuk részükre.
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, bizottságok Elnök Asszonyait, hogy kívánnak-e az
elıterjesztéssel kapcsolatban szólni?
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke, képviselı: Ha most döntünk, akkor gondolni kell az
alkalmazottakra is, hogy mit fogunk tenni.
Basky András polgármester: Akik intézményi rendszerben vannak, azokat igyekszünk megtartani, a
megüresedett álláshelyekre a dolgozókat át tudjuk tenni. Majd meglátjuk, hogy a következı
hónapokban milyen változások következnek be.
Kérem az intézményvezetıket, hogy tájékoztassanak engem, hogy milyen üres álláshelyek vannak.
Amennyiben a feladat átvételre kerül a Kormányhivatal részérıl, létszámokat is fognak átvenni.
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke, képviselı: Az átalakítás, amit terveztünk az iskolában, az más
irányú. A Súry iskolából és a gépállomásról nem tudnak beköltözni a gyermekek, az ottani sürgıs
munkák elkezdıdhetnek-e?
Basky András polgármester: Azt javaslom, hogy ne kezdıdjenek el most még.
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke, képviselı: A kormányhivatal mennyi idın belül fog válaszolni?
Basky András polgármester: A tárgyalásokat el kell kezdeni, de a jogszabály úgy szól, hogy 2013.
július 1-tıl van lehetısége dönteni. Ameddig a Kormányhivatalnál a tárgyalásokat le nem folytatjuk,
addig nem tudok válaszolni erre a kérdésre.
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke, képviselı: Azok a gyermekek, akik elkerülhetnek Lajosmizsérıl
a kollégiumi ellátás hiánya miatt, az mekkora bevétel kiesést jelenthet?
Basky András polgármester: A normatíva kiesés csak ebben az évben érdekes, mert ha a
Kormányhivatal átveszi, akkor İ fogja megoldani a pedagógiai munkát folytatóknak a bérét. A
bevétel nem az önkormányzathoz fog jönni. Addig nem nagyon tudunk mit mondani, amíg nem látjuk
a finanszírozást, hogy hogyan fog alakulni.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Az idı szorításában vagyunk. Május 31-e van.
Szeptember 1-jén elkezdıdik a tanév. Van egy energetikai pályázat, amit le kell bonyolítani. A megyei
szervektıl függ, hogy a kollégiumot hogyan, mi módon veszik át. Nem tudjuk elvégezni az
átalakításokat, amiket terveztünk. Ha a megye úgy venné át a funkciót, hogy nem igényelne épületet,
akkor lehetıség lenne arra, hogy befogadni a Súry iskolában és a Gépállomási iskolában lévı
csoportokat. Alapkérdés az, hogy a megye mennyire érzi át a lajosmizsei gyermekeknek, szülıknek és
az önkormányzatnak a helyzetét. Itt egy erıs lobbi és szakmai tevékenység szükséges, hogy minél
elıbb megvalósításra kerüljön.
Basky András polgármester: Dolgozunk rajta. Az egyeztetések lezajlottak a Kormányhivatal
Népegészségügyi Szervével és a Tőzoltósággal is. A Kormányhivatalt sem tudjuk, hogy át fogja-e
venni, vagy sem az intézményt, lehet, hogy más településhez csoportosítja. Ezt majd a tárgyalások
alapján tudjuk koordinálni és kiharcolni. Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e további kérdés?
Amennyiben nincs, a kiosztós anyagban lévı határozat-tervezetet szavaztatnám, hogy átadjuk az
intézményt a Kormányhivatal általános hatáskörő illetékes szakigazgatási szervének. Aki ezzel a
határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
75/2012. (V.31.) ÖH.
Döntés a kollégiumi feladat-ellátás
átadására vonatkozóan
Határozat

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdésében megjelölt kollégiumi ellátást nem vállalja, azt átadja
a Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szerve részére, amely a feladat
ellátásról a megyei fenntartó útján gondoskodik.. Az átadás idıpontja a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen legkésıbb 2013.
július 1. napja.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat 1.) pontjában foglalt döntésrıl értesítse a Kormány általános hatáskörő
területi államigazgatási szervét.
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat 1.) pontjában foglalt döntés végrehajtása érdekében folytasson tárgyalásokat
a Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szervével, valamint arra, hogy a
feladat átadáshoz kapcsolódó képviselı-testületi döntéseket készítse elı.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2012. május 31., illetve folyamatos
13./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Annak idején határidıben elfogadtuk a közbeszerzési tervünket.
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Most azonban úgy látjuk, hogy a tervet módosítani kell, melynek oka az értékhatárok változása.
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra
javasolta.
Kérdezem a bizottság Elnök Asszonyát, hogy kíván-e hozzászólni?
Van-e még hozzászólás?
Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
76/2012. (V.31.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata
2012. évi közbeszerzési tervének
módosítása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város
Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítását megtárgyalta és
az elıterjesztés melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. május 31.

14./ Napirendi pont
Fenntartó támogató nyilatkozata ”A munka és a magánélet összehangolását segítı munkahelyi
kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” címő, TÁMOP-2.4.5-12/7 azonosító számú
pályázat benyújtásához
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Az iskola szeretne az Önök által már áttekintett anyagban szereplı
pályázati felhívásra pályázatot benyújtani. A pályázatot ma kell benyújtaniuk, így ezért is volt
szükséges az ülésünket a mai napon a reggeli órákban megtartanunk. A sikeres pályázat esetén több
feladat megoldásra kerül. illetve több hasznos képzésen történı részvételre nyílik majd lehetıség.
Látható, hogy nagyban megsegítené a munkájukat, azonban többlet költség nem jelentkezhet.
Az ÖIB tárgyalta, elfogadásra javasolják.
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a határozat-tervezettel egyetért, a pályázat benyújtásával,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
77/2012. (V.31.) ÖH.
Fenntartó támogató nyilatkozata ”A munka és a magánélet összehangolását segítı munkahelyi
kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” címő, TÁMOP-2.4.5-12/7 azonosító számú
pályázatbenyújtásához
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata ismerem a TÁMOP-2.4.512/7 kódszámú, ”A munka és a magánélet összehangolását segítı munkahelyi
kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” címő pályázati felhívást.
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata nyilatkozik, hogy a Fekete
István Általános Iskola által benyújtott pályázat megvalósítását támogatja.
3.)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata felhatalmazza a
polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására.

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy Felsılajos
Község Önkormányzatának Képviselı-testületét az 1.-3. pontban foglaltakról soros ülésen
tájékoztassa.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. május 31.
Basky András polgármester: Az elıterjesztésben szerepel egy másik határozat-tervezet is, most
kérem errıl szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:
78/2012. (V.31.) ÖH.
”A munka és a magánélet összehangolását segítı munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas
munkahelyek” címő, TÁMOP-2.4.5-12/7 azonosító számú pályázat benyújtásához kapcsolódó
döntés
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a Fekete István Általános Iskola és
Kollégium igazgatójának a figyelmét, hogy a TÁMOP-2.4.5-12/7 kódszámú pályázat nyertessége
esetén annak megvalósítása a fenntartási idıszak alatt sem az Önkormányzat, sem az intézmény
vonatkozásában nem járhat többletkiadással.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. május 31.
15./ Napirendi pont
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A napirendben látható anyagot mindenki áttekintette már a mai
ülésünkre. Tudjuk, hogy az elıttünk lévı anyagot minden évben tárgyalnunk kell. Látható, hogy
nagyon nagy anyagról beszélünk. Átfogó, és összehangolt munka szükséges mind a feladat értékelése
kapcsán, mind az elıttünk lévı anyag elkészítése érdekében.
A beszámolóban egy apró módosítás, illetve javítás szükséges. A 7. oldal alján 8400 Ft a helyes
összeg, kérem, majd a határozatot ez alapján fogadjuk el.
Az anyaggal kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani, az ÖIB tárgyalta az anyagot elfogadásra
javasolják.
Szeretne esetleg valaki hozzászólni?
Holminé Sebık Mártának adom a szót.
Holminé Sebık Márta képviselı: Lajosmizsén komoly múltra tekint vissza a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatellátás. Az önkormányzat kiemelkedı jelentıséget tulajdonít az arra
rászorulóknak.
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A gyermek fejlıdését nyomon követi a szolgálat a gyermek 0-18 éves koráig.
Hiszen már a védınık segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak, nem beszélve az óvodáról és az
iskoláról.
A segítségnyújtásnak több formája lézetik:
- pénzbeni, természetbeni ellátások
- személyes gondoskodást nyújtó támogatások
- jegyzıi hatáskörbe tett gyámhatósági intézkedések.
A kollégium megszőnésével a gyermekjóléti szolgálat további feladatokat kap,hiszen ezek a gyermek
illetve családjuk a továbbiakban is valamilyen ellátásra fognak szorulni.
Néhány szó a gyermekjóléti szolgálat mőködési tapasztalatairól.
A családok problémája legtöbbször a megélhetési nehézségekre, egzisztánciális gondokra vezethetı
vissza.
Ennek is következménye a családokban a gyermeknevelési problémák, a szülık vagy a család
életvitelének nem megfeleleı volta.
Ez vezethet hosszú távon a megélhetési bőnözéshez, majd a bőnözés sötét és visszafordíthatatlan
útjára.
Legtöbbször iskolázatlan szakképzettséggel nem rendelkezı szülıkrıl van szó, akinek a száma évrıl
évre növekszik.
Megfigyelhetı a statisztikai számból, hogy Lajosmizsén a 8. osztályos tanulmányokat be nem fejezı
fiatalok száma évrıl évre növekszik.
Ez a jelenség nem csak helyi jelenség, hiszen társadalmi problémával állunk szemben. És más
társadalom perifériája elé sodródó települések hasonló gondokkal küzdenek.
Lajosmizsén van egy rendkívüli kedvezı helyzet, hiszen a mezıgazdasági idénymunkák idején több
ezer képzetlen munkaerıt foglalkoztatnak a helyi gazdák.
Eza munkaerı igény ma külföldi vendégmunkások foglalkoztatásával oldódik meg.
Az itt élı szakképzettséggel nem rendelkezı, elhelyezkedni nem tudó helyi lakosok nem tudják és
nem is akarják ezt a munkát felvállalni.
Természetesen tudom, hogy ennek oka a magyar segélyezési rendszer, hiszen nem érdekelt a
munkanélküli abban, hogy elmenjen dolgozni, mivel nálunk viszonylag erıs a szociális háló a keleti
szomszédainkhoz képest.
Jól látható ugyanakkor az is, hogy az önkormányzat nem tudja és nem is akarja kezelni ezt a helyzetet,
talán fel sem ismeri ennek, a településre ható nagyon súlyos következményeit.
Tudom, ez nagyon nehéz, talán látványos eredményeket csak hosszú távonbiztosító feladat, a
településnek viszont hosszú távon ezen ügynek a kezelésére nagyon nagy szüksége van.
Nem kapcsolódtunk be az országos közmunka programba, ami véleményem szerint egy nagyon jó
nevelı hatású program, és lassan de megtanítja a rendszeres életvitelszerő munkára rá kényszeríti,
illetve ráébreszti az érintett embereket a munka fontosságára.
Például még mindig nincs egy információs tábla a Polgármesteri Hivatal aulájában. Az
egészségházban van, ahol a dolgozni szándékozó emberek és a munkaerıt keresı foglalkoztatók
információt tudnának cserélni.
Miért nem foglalkozunk komolyan ezzel a nagyon súlyos társadalmi problémával?
Miért csak a segélyezésig, és a rászorulók valamilyen szintő szociális ellátásig jutunk el?
Miért nem dolgoztatjuk szervezetten az érintetteket?

49

Köszönjük a gyermekjóléti szolgálat munkáját, azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz ugyanakkor egy
nagyon fontos és szükséges munkát végeznek.
A beszámoló egy komoly szakmai anyag ami egy jól szervezett és az érintettek gondjai a
lehetıségekhez képest jól átölelı munkát láttat velünk.
Bizottságunk az anyagot elfogadásra javasolja.
Basky András polgármester: Köszönöm!
Ahogy hallgattam Képviselı Asszonyt, egy ideig én is egyetértettem vele, de azután már egyáltalán
nem. A közmunka programhoz Lajosmizse Város is csatlakozott, részt veszünk benne. Az erre
fordítható költség a költségvetésünkben is szerepel. Ezen kívül a Dunavecsei közmunka programban is
részt veszünk, általuk is foglalkoztatunk közmunkásokat. Sajnos a program és a benne szerepelık,
közremőködık és az általuk végzett munka hatékonysága nagyon sok mindentıl függ. Sok esetben ez
nem is rajtunk múlik. Sokan nem akarnak a hatékony munkavégzés útjára lépni, ez azért látható is.
A másik felvetésedre vonatkozóan azt szeretném elmondani, hogy a hirdetıtáblánkon folyamatosan
kint vannak az állásajánlatok. Ezeket folyamatosan frissítjük, így ezzel a felvetéseddel sem értek
egyet.
Továbbá el kell fogadni, hogy az önkormányzatnak vannak feladatai, és van ami nem a mi feladatunk.
Ezt mindenkinek tudomásul kell vennie, de úgy gondolom, hogy mi a feladatunkat ellátjuk.
Holminé Sebık Márta képviselı: Az állásajánlatok tekintetében az elektronikus táblára gondoltam,
ahogyan az az egészségházban is van.
A közmunkások tekintetében pedig nem arra a 6-7 emberre gondolok, akik csak támaszkodnak a
szerszámukon. Az országos, több 100 fıt foglalkoztató programra gondoltam. Ez a program mőködik
például Kiskunhalason is.
Basky András polgármester: Nem tudom megmondani, hogy ott melyik közmunka program
mőködik, de az önkormányzatunk csatlakozott a programhoz, 20 fıt foglalkoztatunk, és közülük nem
mindenki támaszkodik az eszközön.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Szeretném elmondani, hogy hivatalunk nem rendelkezik az említett
digitális berendezéssel. A tárgyalások még a költségvetési rendelet alkotásának idején lefolytatásra
kerültek. Sajnos már ekkor sem tudtuk vállalni a beruházást. Nagyon nagy lett volna a költsége.
Az egészségházban elektronikusan megtalálható munkalehetıségeket átvesszük, így az nálunk is
megtalálható papír alapon.
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı, EGYSZI vezetı: Bejelentem, hogy nem veszek részt a
szavazásban.
Basky András polgármester: Aki munkát keres bárhol megtalálhatja a lehetıségeket. Papír alapon a
Polgármesteri Hivatalban, elektronikusan a honlapunkon. Digitálisan az egészségházban. Úgy
gondolom, hogy ez így rendben van.
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek további kérdése, hozzászólása?
Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 fı nem szavazott – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:
79/2012. (V.31.) ÖH.
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatai ellátásának átfogó értékelése
Határozat

50

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10.
számú melléklete tartalmi követelményeinek megfelelı, és az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az elıterjesztés mellékletét képezı - átfogó értékelést
elfogadja, azzal, hogy a beszámoló 3. oldal utolsó sorában a 6270.- Ft összeget 8400.- Ft-ra kell
javítani.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. május 31.
16. Napirend:
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2011. évben végzett
tevékenységérıl
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Mindenki elolvasta az elıterjesztést, a beszámoló anyagát.
Úgy ítélem meg, hogy az ott folyó munka jó, jól mőködik a rendszer. Rendszeresen folynak
rendezvények, ha több forrás állna rendelkezésükre, akkor ezek még színesebbek lehetnének. Ennek
ellenére széleskörően szolgálják ki minden réteg igényét.
Következı nagyobb rendezvényünk a Lajosmizse Napok elnevezéső rendezvényünk lesz majd. A
rendezvény keretein belül 18-án motoros találkozó kerül megrendezésre, 19-én civil nap, 20-án pedig
az ünnepség.
Az elıterjesztést tárgyalta az ÖIB, elfogadásra javasolják.
Kérdése, hozzáfőznivalója van valakinek?
Holminé Sebık Mártának adom a szót.
Holminé Sebık Márta képviselı: Az idei év beszámolójából is jól látszik, az amit egyébként is
tapasztalhattunk, mint lajosmizsei lakosok, hogy a Mővelıdési Ház és Könyvtár szolgáltatásai a teljes
lakosság igényét kielégítik, a korosztály összetétele alapján. Találnak maguknak programot az
óvodások, az iskolások, a fiatal felnıtt ifjúság, az aktív középkorúak, és a nyugdíjasok is. Vannak
állandó klubfoglalkozások, kiállítások, színházi elıadások minden korosztály számára. A személyes
tapasztalatom a színházi elıadásokkal kapcsolatban az, hogy nagyon vegyes a lakosság igénye és
ízlése az elıadások tekintetében. Nehéz, vagy talán nem is lehet rendszeresen teltházas elıadásokat
szervezni a mővelıdési házban. mert nincs rá igény. Személyes élményemet szeretném elmondani.
Nem túl régen szervezték meg a Juditék a Muzsika hangja címő elıadást, mely egy nagyon kedves,
minden korosztályt érintı darab. Sajnos nem telt meg a mozi nézıtere, talán még a nézıtér 50 %-a
sem. Ez természetesen ráfizetés a mővelıdési háznak, csalódás a szervezıknek, és elkeserítı a
szórakozni vágyó, színházat kedvelı igényesebb közönségnek is. Ezt csupán azért mondtam el, hogy
nagyon nehéz, nekünk lajosmizsei közönségnek állandó, igényes elıadásokat szervezni.
Néhány szót szeretnék ejteni a könyvtár tevékenységérıl is. Örömmel lehet olvasni az anyagban
azokat a számokat, melyek a könyvtárlátogatók számának növekedését mutatják. Különös tekintettel
az általános iskola alsós korosztályára. Köszönet az alsós tanító néniknek, és a könyvtár dolgozóinak,
akik megismertetik a könyvtár hangulatát, szolgáltatásait, az olvasás fontosságát a gyermekekkel.
Köszönjük a mővelıdési ház, és a könyvtár dolgozóinak a munkáját, a bizottság elfogadásra javasolta
a mővelıdési ház beszámolóját.
Basky András polgármester: Köszönöm!
Egyéb hozzászólása, kérdése van-e valakinek?
Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
80/2012. (V.31.) ÖH.
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára
átfogó beszámolója a 2011. évi tevékenységérıl
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Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Mővelıdési Háza
és Könyvtárának 2011. évi tevékenységérıl szóló átfogó beszámolóját az elıterjesztés
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. május 31.
17. Napirend
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének
átfogó beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységérıl
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Látható a beszámolóban, hogy az intézmény milyen széleskörő
feladatot lát el, Tevékenysége sokrétő, így igen nagy odafigyelést igényel.
ÖIB bizottság tárgyalta az elıterjesztést, elfogadásra javasolják.
Szeretne valaki szólni a napirenddel kapcsolatban?
Holminé Sebık Mártának adom a szót.
Holminé Sebık Márta képviselı: Az egészségházban nem csak szoros értelemben vett orvosi
ellátásban részesülnek az oda betérni kényszerülık, hanem ezen felül számtalan formája tapasztalható
a segítségnyújtásnak az arra rászorulók számára.
-

szociális alapellátási feladatok
o idısek klubja
o szociális étkeztetés
o házi segítségnyújtás
o jelzırendszeres házi segítségnyújtás
o családsegítés
- adománygyőjtés, közvetítés
- jogi segítségnyújtás
Egészségügyi alapellátás keretén belül mőködnek a házban háziorvosok, szakorvosok, védınık, labor,
gyógytorna.
Az épületben évente körülbelül 90 000 ellátást igénybevevı ember fordul meg, azt gondolom, hogy ez
logisztikailag igen komoly szervezést igényel.
Valóban az egészségház egy korszerő egészségügyi és szociális központtá alakult.
Köszönjük Irénke, valamint az egészségházban dolgozó minden munkatárs áldozatos munkáját.
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm!
Szeretném megköszönni a dicsérı szavakat. Igyekszem, és kollégáim nevében is elmondhatom
ugyanezt. Minden erınkkel azon vagyunk, hogy a feladatunkat a lehetı legjobban lássuk el.
Köszönöm! Bejelentem, hogy a szvazásban nem veszek részt.
Basky András polgármester: Köszönöm!
Egyéb hozzászólása, kérdése van-e valakinek?
Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
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Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 fı nem szavazott, – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:
81/2012. (V.31.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és
Szociális Intézménye átfogó beszámolója a 2011. évi tevékenységérıl
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének a 2011. évi tevékenységérıl szóló átfogó
beszámolóját az elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. május 31.
18. Napirend
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a
2011. évi tevékenységérıl
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A megkapott anyagban látható, hogy a gazdaságosság jellemzi
leginkább a tevékenységüket.
Az összes intézmény pénzügye hozzájuk tartozik, nagyon körültekintı munkát igényel a
tevékenységük.
Az ott dolgozókon sok minden múlik, de látható, hogy tökéletesen végzik a munkájukat.,
következetesen dolgoznak, mely a gazdálkodásra is jellemzı.
Bízom benne, hogy a késıbbiekben is hasonlóan fognak dolgozni.
Ennyit szerettem volna elmondani a beszámolóval kapcsolatban.
Hozzászólása, esetleg kérdése, kiegészítése van-e valakinek?
Józsáné dr. Kiss Irénnek adom a szót.
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm, csak azt szeretném elmondani, hogy a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elfogadta az elıterjesztést, és azt javasolja elfogadásra.
Köszönöm a dolgozók munkáját. Szeretném elmondani, hogy tartós táppénz miatt egy fıvel kevesebb
a dolgozók létszáma, ám helyette is helyt állnak a dolgozók.
Köszönöm!
Basky András polgármester: Köszönöm! Egyéb kérdés, észrevétel?
Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
82/2012. (V.31.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek
Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2011. évi tevékenységérıl
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2011. évi tevékenységérıl szóló átfogó beszámolóját az
elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
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Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. május 31.
19. Napirend
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Itt is széleskörő a tevékenység. Már láthatóak a változások. Azt
gondolom, hogy a tervezés alapos munka. Az itt folyó munkát látom át a legjobban, így arról tudok a
legtöbbet elmondani. Talán a képviselı – testület is ezeket a lépéseket látják leginkább, hiszen,
hónapról – hónapra itt készülnek az Önök elé kerülı elıterjesztések is. Úgy gondolom, hogy
kollégáim is alapos, precíz munkát végeznek. Az elıkészítı munkák mindig tökéletesek, melye ezúton
is köszönök.
A napirendet minden bizottságunk tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Szeretne valaki hozzászólni a napirendhez?
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
83/2012. (V.31.) ÖH.
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója
a 2011. évben végzett munkájáról
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Lajosmizse Város Polgármesteri
Hivatala 2011. évi beszámolóját.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. május 31.
Az imént tárgyalt napirendek után szeretném megköszönni a Képviselı-testület nevében minden
intézményi dolgozónak a munkáját. Szeretném kérni az intézményvezetıket, hogy tolmácsolják a
dolgozók felé az elismerésünket. Mindannyian láthatjuk, hogy az összehangolt, jól mőködı
rendszereknek köszönhetıen jól mőködik a településünk.
Tapasztaltuk, hogy az adott területeken mindenki a legjobb tudása szerint helytáll, és ennek
megfelelıen jól látja el a munkakörét.
Szeretném a lakosság nevében is megköszönni mindenki munkáját. Csak így tovább!
20. Napirend
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító
programhoz kapcsolódó Eu Önerı Alap pályázathoz szükséges saját erı biztosítása
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A témát korábban már tárgyaltuk, de miután a döntéshozatal 2011.
évben volt, és akkor sajnos nem tudtuk benyújtani a pályázatot, most újra kell döntést hoznunk.
A projekt mindenki elıtt ismert, az ivóvíz minıség javító programról van szó. Korábban a támogatás
mértéke 90 %-os volt, az idei évben a Kormány úgy döntött, hogy már 100 %-os. A Bácsvíz, a korábbi
önerı mértékét átvállalta volna, de ez az idei évtıl már nem szükséges.
A napirendet tárgyalta a PTK, elfogadásra javasolják.
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy valaki szeretne – e hozzászólni?
Amennyiben nincs szavaztatok. Kérem, hogy aki elfogadja az anyagban szereplı határozat –
tervezetet, az kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:

84/2012. (V.31.) ÖH.
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító
programhoz kapcsolódó Eu Önerı Alap pályázathoz szükséges saját erı biztosítása
Határozat
1. LajosmizseVáros Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 181/2011. (XII.
15.) ÖH. számú „KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminıség-javító programhoz kapcsolódó Eu Önerı Alap pályázathoz szükséges saját erı
biztosítása” tárgyú határozat 2. és 3. pontját, valamint mellékletét hatályon kívül helyezi.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun
Megyei Ivóvízminıség-javító az Önkormányzati Társulás által önerı támogatás céljából
benyújtandó az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjérıl szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján
felhatalmazza Basky András polgármestert a határozat mellékletét képezı nyilatkozat
aláírására.
Határidı: 2012. május 31.
Felelıs: Képviselı-testület és Basky András polgármester
21. Napirend
Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A napirendet mindenki átolvasta, nem is szeretnék hozzáfőzni semmit,
hiszen egy technikai jellegő módosítás miatt került elénk az elıterjesztés.
A napirendet tárgyalta a PTK, elfogadásra javasolják.
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy valakinek van e esetleg kiegészítése, mondanivalója?
Nincs.
Kérem, hogy aki elfogadja az anyagban szereplı határozat – tervezetet, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
85/2012. (V.31.) ÖH.
Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás
módosítását elfogadja, egyúttal az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester.
Határidı: 2012. május 31.

22. Napirend
Lajosmizse Város Településrendezési Terve
településfejlesztési döntés (Sportpálya, 841 hrsz)
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módosításának

2012.

évi

elıkészítése,

Elıadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A sportpálya tekintetében korábban, amikor a pályázat benyújtásra
került, úgy szólt a feltétel, hogy amennyiben nyer a pályázat, az önerıt nekünk kell majd
biztosítanunk.
Jelen pillanatban az a helyzet, hogy el kellett indítanunk a megosztást, mert ha a beépíthetı terület
nagysága 5 %-ról 40 %-ra nı, akkor az 1 ha-ra már építhetı lesz a csarnok, és csak erre a területre kell
a jelzálogot rátetetni.
A PTK tárgyalta a kérdést, elfogadásra javasolják.
Hozzászólása, kérdése van-e valakinek?
Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
86/2012. (V.31.) ÖH.
Lajosmizse Város Településrendezési Terve
településfejlesztési döntés (Sportpálya, 841 hrsz)

módosításának

2012

évi

elıkészítése,

Határozat

1.
Lajosmizse
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
Lajosmizse
Város
Településrendezési Tervét a lajosmizsei 841 helyrajzi számra (szükség szerint a környezetére)
vonatkozóan meg kívánja változtatni úgy, hogy ott beépítésre szánt különleges sportterület legyen;
azon a sportcélú hasznosítás intenzíven megvalósítható legyen, kisebb minimális telekméret mellett
(beépíthetıség: 40 %, minimális zöldfelület: 40 %, maximális építménymagasság: 16 m, minimális
telekméret: 1000 m2).

2.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a rendezési terv módosításhoz szükséges (tervezési, stb.) szerzıdéseket aláírja, az eljárást
megindítsa.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. május 31.
15. Napirendi pont
Interpelláció
Basky András polgármester: Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy kíván-e valaki
interpellálni?
Alpolgármester Úr, a Dunavecsei társulással kapcsolatban szolgál néhány információval.
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy kb. egy hete került sor,
a Dunavecsei Vízgazdálkodási Társulat éves küldöttgyőlés összehívására. Az éves beszámoló
elfogadása megtörtént. Nem ez volt a legérdekesebb napirend. A társulat vezetése újra be kívánta
vezetni önkéntes alapon egy bizonyos támogatási rendszert, az 5 ha fölötti terület tulajdonosok
esetében. A küldöttgyőlési ülés elıtti este, a Homokhátsági polgármesterek illetve képviselık,
összeültek tanácskozni, mert úgy éreztük, hogy igazságtalan ezen a részen nem folynak mértékő
munkálatok, melyekkel a földtulajdonosok elégedettek lennének. Az szerettük volna, hogy ne
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vezessenek be újra kötelezıen fizetendı támogatást. Sajnos szavazati arányban a Homokhátsági
képviselık kevesebben voltak, így nem tudtuk érvényesíteni az elképzelésünket.
Így elfogadásra került egy olyan határozat, miszerint az 5 ha fölötti földek esetében szántó területnél
hektáronként a mi vidékünkön 300 Ft összegben került meghatározásra a támogatás mértéke. AZ
önkormányzati területek esetén ez az összeg 600 Ft-ban került megállapításra.
Azért nem tartjuk igazságosnak, mert elsısorban a támogatás bevezetése azoknak kedvez elsısorban,
akik víz melletti területeken helyezkednek el.
Sajnos annak, hogy a Homokhátság kiszálljon ebbıl a társulásból, pillanatnyilag nem látjuk esélyét.
Sajnos ezt el kell fogadnunk és tudomásul kell vennünk.
Köszönöm szépen!
Basky András polgármester: Mi is köszönjük szépen a tájékoztatást.
Tegnap volt a Vizi közmő társulásnak a zárszámadó győlése, kérlek, hogy errıl is mondj nekünk pár
szót.
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Az éves mérleg elfogadása ezen az ülésen is megtörtént határozat
képesek voltunk.
Fontos elmondanom, hogy a felszólításoknak is köszönhetıen haladnak a befizetések. Kérem, hogy a
kötelezettségének mindenki tegyen eleget, mert nemfizetés esetén elveszíthetik az állami támogatást.
Köszönöm!
Basky András polgármester: Köszönöm!
A beszámoló kapcsán azt még el kell mondanom, hogy a mérleget a könyvvizsgáló is elfogadta. A
befizetések abból a szempontból is nagyon fontosak, mert ezek képezik a pályázataink önerejét.
Józsáné dr. Kiss Irén kér szót.
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm!
Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy az egészségházban ma van a környezetvédelmi nap
alkalmából zöld napot tartunk. A dolgozóink az egészségház elıtti területek rendbetételét végzik
jelenleg is. Ezen kívül egyéb feladataink is vannak, például, a platánfákból kiszedjük a rajzszögeket.
Korábban már végeztünk hasonló munkákat, akkor az egészségház elıtt a gömb juharfákat tettük
rendbe. Itt szeretném megköszönni a Keresztes Ferencnek a segítséget, a metszési munkálat, illetve a
permetezést.
Köszönöm!
Basky András polgármester: Köszönöm!
Szeretném is egy hasonló rendezvényre invitálni a lakosokat s az érdeklıdıket. A Te szedd programra
is szeretettel várjuk az érdeklıdıket. Szombaton a Városháza elıtt gyülekezünk és a külterületi
részeken szemetet fogunk szedni. Mindenkit szeretettel várunk!
Keresztes Ferenc kér szót.
Keresztes Ferenc képviselı: Korábban már említettem, hogy a Jász utca, konkrétan az Árpád utcában
az esıvíz nem tud elfolyni, és nagyon rossz állapotok uralkodnak egy-egy esıs nap alkalmával. Azt
tudjuk, hogy jövı héttıl újabb esık várhatóak.
A másik dolog, hogy a Vágó dőlıben két helyen is, kb. 20 m2 területen feltört az aszfalt. Az említett
területek a Besenyi keresztnél, az felüljáró környékén vannak. Ezeket a területeket mihamarabb rendbe
kell tenni.
Illetve még egy kérdésem van, hogy mikor lesz lomtalanítás.
Basky András polgármester: Jegyzı Asszony kér szót.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: A lakosságot folyamatosan tájékoztatjuk az ilyen jellegő
eseményekrıl. Hírlap, és a honlapunk útján is.
A lomtalanítással kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a közszolgáltató várja a lakosság
jelzését az ilyen jellegő igényére, és az igénylıvel elıre egyeztetett idıpontban történik a lomtalanítás.
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Kérem a lakosságot, hogy telefonáljon a szolgáltatónak, majd egy közösen megbeszélt idıpontban
szállítanak.
Köszönöm!
Basky András polgármester: Köszönöm!
A kátyúzással kapcsolatban szeretném mondani, hogy Kerekegyháza felöl a közeljövıben
elkezdıdnek a munkálatok, a többi felvetést pedig egyeztetni fogom Szilágyi Ödön kollégámmal.
Péli Szilveszter kér szót.
Péli Szilveszter képviselı: Köszönöm!
Kérdésem az lenne, hogy a lakóházak elıtti terület rendben tartása kinek a feladata? Van erre helyi
szabályozás, esetleg mindenkinek magának kell e rendbe tenni. A másik dolog, hogy a körzetemben
többen jelezték, hogy szemetesek az utcák, illetve közmunkások nem végzik megfelelıen feladatukat.
Köszönöm!
Basky András polgármester: Mindenki köteles a háza elıtti területet rendben tartani!
Péli Szilveszter képviselı: Erre vonatkozóan esetleg nincs valami szankció? Ha ilyen jellegő
bejelentés érkezik, legalább egy felszólító vagy figyelmeztetı levelet küldjünk az érintettnek.
A másik jelzésem, hogy a kátyúzások során, kellene kihelyezni figyelmeztetı táblát, ugyanis a minap
egy autót ilyen jellegő kár ért. Nem lett belıle jelzés senki felé, de kerüljük el, az esetleges
problémákat.
Basky András polgármester: Jelezni fogom, de úgy gondolom, hogy belterületen egyébként is 50
km/h a megengedett sebesség, ha ezt valaki betartja, nagy baj nem érheti.
Szeretnék még egy kellemes hírt elmondani. A minap láttam a M1 csatornán, hogy Lajosmizsét az
eper fıvárosának nevezték. Egy riportfilm is készült Hunyadvári Tamással ennek kapcsán, és Borbás
Marcsi a mősorvezetı nagyon kedves és dicsérı szavakkal emlegette városunkat.
Ennek kapcsán mindenkit szeretettel várunk szombaton a Tanyacsárdába az Eper Fesztiválra.
Minél többen vegyünk részt a rendezvényen!
Basky András polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek interpellációja? Nincs.
Megkérdezem a képviselı társaimat, hogy elfogadják-e az interpellációkra adott válaszokat?
Keresztes Ferenc képviselı: Elfogadom a választ.
Péli Szilveszter képviselı: Elfogadom a választ.
Basky András polgármester: Elfogadásra kerültek az interpellációk. Szeretném megköszönni
mindenkinek a részvételt
Ezennel a Képviselı-testület ülését berekesztem 12.10 órakor, valamint ZÁRT ülést rendelek el.

K.mf.

Basky András sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı
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