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JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: A Képviselı-testület 2016. május 19-én, 13.20 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
Képviselı-testületi ülésrıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Sápi Tibor alpolgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, 
Borbély Ella, Bujdosó János, Orbán Antal, Belusz László, Keresztes Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebık 
Márta, Péli Szilveszter, Fekete Zsolt képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 12 fı.  
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
 
Egyéb meghívottak:   Szilágyi Ödön irodavezetı 
    İze Angéla mb. pénzügyi vezetı 
    dr. Tóth Andrea irodavezetı     

Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezetı 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 

    Dodonka Csaba pályázati referens 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Nagy Judit vezetı-fıtanácsos 
Gulyás Attiláné pénzügyi referens 
dr. Gerencsér Balázs Babérkoszorú Kft. képviselıje 
Nagy István informatikus 

    Tengölics Judit IGSZ vezetı 
    Sápi Zsomborné PEB tag 
       
Jegyzıkönyvvezetı:  Kollárné Rıfös-Horvát Edit 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros Képviselı-testületi ülésünkön.  
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 12 képviselı jelen van. A napirendi pontok tárgyalása 
elıtt tájékoztatnék mindenkit, hogy az öt évre szóló óvodavezetı pályázatot Kocsisné Anikó nyerte el 
egyhangú igen szavazattal. Ezúton is gratulálunk neki. A délelıtt folyamán tárgyaltuk a hivatal, valamint 
az EGYSZI beszámolóját.  Szombaton lesz a szamócás vásári forgatag, színes programokkal várnak 
minket. A lengyel emlékmő átadása május 25-én, szerdán 17 órakor lesz a Központi parkban. Az 
ünnepségen jelen lesz a lengyel honvédelmi miniszter, a lengyel nagykövet és a magyar honvédelmi 
miniszter és más magas rangú személyek. Mindenkit sok szeretettel várunk.  
Tizenhárom napirendi pontunk van és egy zárt ülés, nem szeretnék változtatni a meghívóban szereplı 
sorrenden. Van-e valakinek esetleg más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, 
aki így elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 
tagjai 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását 
fogadta el: 
 

 Napirend 
1. Egészségházban lévı büfé megszüntetése 

2. Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének módosítása 

4.  Döntés a Lajosmizsei Köztemetı 2016. évi fejlesztésérıl 

5. Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése  

6. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-14.1-15 azonosítószámú, „A foglalkoztatás és életminıség javítása 
családbarát, munkába állást segítı intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezéső pályázati 
kiírásra 

7. Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmővek 2015. évi üzemeltetésével 
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kapcsolatos jelentés 

8. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése 

9. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2015. évi 
tevékenységérıl 

10. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2015. évi tevékenységérıl 

11. A jegyzı beszámolója az adóztatásról 

12. Együttmőködési megállapodás megkötése Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévı 700 
hrsz-ú ingatlanán városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei építésére 

13. Interpelláció 

 
1. napirendi pont:  
Egészségházban lévı büfé megszüntetése 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Hosszú évek óta üzemelt az Egészségházban egy büfé. Józsáné dr. Kiss Irén 
javasolta, hogy automatákkal oldjuk meg a szolgáltatást. A folyosó természetes szellızését az ÁNTSZ 
hiányolta. A büfé végleges megszüntetésével, az épület átalakításával megszőnne ez a probléma. Az 
átalakítás költsége 1.384.000 Ft. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság nem támogatta, az Önkormányzati 
Bizottság támogatta.  
 
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Bizottságunk tárgyalta. Február óta nem 
mőködik a büfé, a lakosság részérıl nem volt kérés az újranyitás. A Bizottság támogatta a büfé 
megszüntetését a gyermekek levegıhöz jutása érdekében.  
 
Basky András polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja az Egészségházban lévı büfé megszüntetésérıl szóló határozat-
tervezet, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 1 
ellenszavazattal (Orbán Antal képviselı), 5 tartózkodással nem fogadta el az Egészségházban lévı büfé 
megszüntetését - az alábbi határozatot hozta:  
 
56/2016. (V.19.) ÖH. 
Egészségházban lévı büfé megszüntetése 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Egészségházban lévı büfé 
megszüntetéséhez nem járul hozzá. 
 

Határid ı: 2016. május 19. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
Basky András polgármester: Borbély Ella képviselı 13.29 órakor távozott a Képviselı-testületi ülésrıl. 
A Képviselı-testület 11 fıvel határozatképes. 
 
2. napirendi pont:  
Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A focipályán történtek olyan fejlesztések, amelyek állami támogatással 
valósultak meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség TAO Ellenırzési Osztálya a támogatás felhasználásának 
ellenırzése során hiánypótlást állapított meg, amely alapján a Clubot jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos 
hozzájáruló nyilatkozat benyújtására szólította fel. Mivel a 2012. július 02-án hatályos TAO törvény 
értelmében nem volt szükséges a jelzálogjog bejegyzés, így a Képviselı-testület nem hozott róla döntést, 
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azonban a pályázati ellenırzés során fényt derült arra, hogy az MLSZ munkatársa nem vette figyelembe azt 
tényt, hogy a pályázat benyújtásának idıpontjában hatályos jogszabályt kell alkalmazni az eljárás során. 
Clubnak be kell szereznie hiánypótlásként az ingatlan tulajdonosának eredeti írásos hozzájárulását a 
jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatosan. 
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki 
elfogadja a határozat-tervezet, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:  
 
57/2016. (V.19.) ÖH. 
Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 19-
27. szám alatti ingatlan tulajdonosa hozzájárul a 841/7. hrsz-ú – korábban 841/1 hrsz-ú - ingatlan 
egy részén lévı Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum területére irányuló Lajosmizsei Városi 
Labdarugó Club által benyújtott pályázat „Edzıpálya felújítása öntözırendszerrel”, „Fıpálya 
korláttal ellátása” megnevezéső projektelemmel érintett fejlesztéssel kapcsolatosan a Magyar Állam 
javára történı jelzálogjog bejegyzéséhez a beruházás üzembe helyezésétıl számított öt évig, 2017. 
január 03-ig. 

 
Határid ı: 2016. május 19. 
Felelıs: Képviselı-testület 

 
3. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Áprilisban elfogadtuk a közbeszerzési tervet, most ennek módosítása 
szükséges. Traktor és tárcsa vásárlását közbeszerzés útján tudjuk megtenni. Van-e valakinek még kérdése, 
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezet, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:  
 
58/2016. (V.19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi 
közbeszerzési tervének módosítását megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. május 19. 
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58/2016. (V.19.) határozat melléklete 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

2016. évi közbeszerzési terve 
 

Ajánlatkér ı neve: Lajosmizse Város Önkormányzata 
 

Sorszám 
A közbeszerzés 

tárgya  Irányadó eljárásrend 
Tervezett 

eljárástípus 
Az eljárás tervezett 

megindítása 

1 
 

Építési beruházás: 
Lajosmizse Város bel- 
és külterületén a szilárd 

burkolatú úthálózat 
kátyúzása 

Uniós eljárásrend 
Keretmegállapodásos 
eljárás konzultációs 

szakasza 
2016. március 30. 

2 
 

Építési beruházás: 
Út és járdaburkolat 

felújítások II. 
ütemének kivitelezése 

Uniós eljárásrend 
Keretmegállapodásos 
eljárás konzultációs 

szakasza 

pályázat 
eredményétıl 

függıen 

3 

Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde 

épületének felújítása  a 
TOP-1.4.1-15 jelő 
pályázat keretében 

Nemzeti eljárásrend 

A közbeszerzésekrıl 
szóló 

2015. évi CXLIII. 
törvény 113. § (1) 
bekezdése szerint 

pályázat 
eredményétıl 

függıen 

4 
Árubeszerzés: 

Kismérető szállító 
jármő beszerzése 

Nemzeti eljárásrend 

A közbeszerzésekrıl 
szóló 

2015. évi CXLIII. 
törvény 115. § (1) 
bekezdése  szerint 

2016. október 01. 

5 

Árubeszerzés: 
Egy darab traktor és 

egy darab tárgy 
beszerzése 

 

Nemzeti eljárásrend 

A közbeszerzésekrıl 
szóló 

2015. évi CXLIII. 
törvény 115. § (1) 
bekezdése  szerint 

2016. június 1. 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
4. napirendi pont:  
Döntés a Lajosmizsei Köztemetı 2016. évi fejlesztésérıl 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester:  Az elmúlt években sok fejlesztés valósult meg a temetıben. További 
fejlesztésekre vannak elképzeléseink. Az úthálózat, valamint további urnafal építésére lenne szükség. A 
következı évre áttennénk az útfejlesztését, az idei évben az urnafal továbbépítése valósulna meg, erre 
bekértük az ajánlatokat. A legkedvezıbb ajánlatot a MIZSEBAU Építı Kft. adta 2.381.326.- forint 
összegben. PEB tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki 
elfogadja a határozat-tervezet, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:  
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59/2016. (V.19.) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemetı 2016. évi fejlesztésérıl 
 
 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a MIZSEBAU Építı Kft-t 
2016. év második félévi teljesítéssel a Lajosmizsei Köztemetıben a 3. szakasz urnafal kerítés 
megépítésére bruttó 2.381.326.- forint összegben az elıterjesztés mellékletét képezı 
árajánlatában foglaltak szerint. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenti fejlesztés kiadásait a 2016. évi 
költségvetésrıl szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklet „Felhalmozási 
kiadások részletezése” táblázat 1.5. „Temetı” sora terhére biztosítja. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerzıdés aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2016. május 19. 
 
5. napirendi pont:  
Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Kötelezıen ellátandó feladatunkról van szó. Ennek a jóváhagyásáról 
beszélünk most. A feladatot az óvoda három tagintézménye folyamatosan felváltva végzi el. Rákóczi úti 
tagintézményben június 24-ig folyik a gyermekek nyári napközbeni ellátása. Iskolában IGSZ felmérése 
szerint 25 gyermekre számíthatunk a táborban. A bölcsıde július 25-tıl augusztus 5-ig lesz zárva. ÖB és 
PEB tárgyalta és elfogadta.  
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki 
elfogadja a határozat-tervezet, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:  
 
60/2016. (V.19.) ÖH. 
Gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:  
 
1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2016. június 27-tıl 2016. augusztus 12-ig - a 

2016. május 6. napjáig leadott igényeknek megfelelıen - az Intézmények Gazdasági Szervezetének 
koordinálásával biztosítja a gyermekek nyári napközbeni ellátását, naponta 7.30 órától 16.30 óráig. 

2) Az önkormányzat a nyári napközbeni ellátás során az étkezést az Intézmények Gazdasági 
Szervezetéhez tartozó konyhákon keresztül biztosítja a gyermekek részére azzal, hogy az étkezésért 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı–testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. 
melléklete szerinti térítési díjat kell megfizetni a törvényes képviselınek az általa igényelt idıszakra 
elıre. 

3)    Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosításához a megbízási 
díjat a szerzıdı fél részére bruttó 1020 Ft/ óra összegben és ezen felül a foglalkoztatásokra történı 
felkészülésre 10 órának megfelelı megbízási díj összegben állapítja meg.  

4)    A képviselı-testület felhatalmazza az IGSZ gazdasági vezetıjét, hogy az iskoláskorú gyermekek 
nyári napközbeni ellátásában részt vevı pedagógusokkal a megbízási szerzıdést megkösse. 
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5)    A gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet (a megbízási 
díjak, az étkeztetés és az egyéb költségeket) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a 2016. évi költségvetésrıl szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 
IGSZ 2016. évi adatai táblázatban szereplı mőködési kiadások terhére biztosítja. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. május 19. 

 
6. napirendi pont:  
Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-14.1-15 azonosítószámú, „A foglalkoztatás és életminıség 
javítása családbarát, munkába állást segítı intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezéső 
pályázati kiírásra 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Errıl elızetesen már született döntés, hogy a pályázatot elıkészíthessük. A 
három tagintézmény és Felsılajos is TOP-os pályázatból kívánja fejleszteni az óvodát. 150.000.000 Ft-os 
pályázat elnyerése esetén olyan fejlesztések valósulhatnak, amelyeket eddig nem tudtunk megoldani. 
Például vizesblokk felújítása, pancsoló medence felújítása, eszközbeszerzés kerítésre, burkolatcserére. 
Rákóczi úti óvoda bıvítésére nincs lehetısség, mert nem sikerült megegyezni a szomszédos ingatlan 
tulajdonosával. PEB tárgyalta, elfogadásra javasolta.  
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki 
elfogadja a határozat-tervezet, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:  
 
61/2016. (V.19.) ÖH. 
Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-1.4.1-15 azonosító számú 
pályázati kiírásra 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a TOP-1.4.1-15 
azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminıség javítása családbarát, munkába állást segítı 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” címő pályázati kiírásra bruttó 150.000.000.- forint 
támogatási összegre. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázattal kapcsolatos önkormányzati 
önrész összegét - bruttó 893.016.- forint - a 2016. évi költségvetésrıl szóló 7/2016. (II. 26) 
önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai 
céltartalék részletezése táblázat 12. sora terhére biztosítja. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati 
kiírásban foglaltaknak megfelelıen a pályázat elıkészítésére, a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat 
esetén a Támogatási Szerzıdés/Támogatói Okirat megkötésére és a pályázat megvalósításával 
kapcsolatosan a jövıben felmerülı dokumentumok elıkészítésére és aláírására . 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete konzorciumot hoz létre a projekt 

megvalósítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel és 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges, az elıterjesztés 2. mellékletét 
képezı Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás aláírására. 

 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2016. május 19. 
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7. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmővek 2015. évi üzemeltetésével 
kapcsolatos jelentés 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Sok változás történt az elmúlt években a víziközmővek tekintetében. A 
vagyon az önkormányzat tulajdonába visszaháramlott. Az energiahivatal jóváhagyta a szerzıdésünket. 
Elıttük van az elszámolás. Minden évben elszámol a Bácsvíz a költségekkel. Ivóvíz és csatornaszolgáltatás 
adatait láthatjuk a beszámolóban. A kintlévıségeket is kimutatta a Bácsvíz, összesen 6.800.000 Ft a 
kintlévıség. Sok a feladat, nem csökken a problémakör. A beszámoló nagyon alapos. PEB tárgyalta és 
elfogadásra javasolta.  
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki 
elfogadja a jelentést, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:  
 
62/2016. (V.19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmővek 2015. évi üzemeltetésével 
kapcsolatos jelentés  

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés mellékletét képezı, a Bácsvíz 
Zrt. által elkészített, Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmővek 2015. évi 
üzemeltetésérıl szóló jelentést elfogadja.  

 
Felelıs: Képviselı-testület  
Határid ı: 2016. május 19. 
 
8. napirendi pont:  
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Minden évben értékelnünk kell törvényi kötelezettségünknél fogva azt a 
munkát, amely a településen lévı intézmények a gyermekjóléti és védelmi feladatok ellátása érdekében 
végeznek.  Az adatokat bekérjük a különbözı intézményektıl. Ezeket egységes szerkezetbe elkészítve 
tártuk a Képviselı-testület elé. Látható, hogy a gyermekvédelem területén sok ember dolgozik, sok a 
feladat. Nem csökken a problémakör, súlyos problémák vetıdnek fel idınként. Gyermekvédelmi 
konferenciát szokott szervezni évente az Egészségház. A beszámoló nagyon alapos. Az Önkormányzati 
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: A problémák az anyagi helyzetbıl 
származnak. Aggasztó a statisztikai adatok szerint, hogy 211 gyermeket kellett gondozásba venni. Ez talán 
a válság idején volt hasonlóan magas.  2821 ügyfélforgalom volt mérhetı. Köszönjük mindenkinek a 
munkáját, aki ebben részt vesz. Az lenne a törekvésünk, hogy ezeket az esetszámokat csökkentsük. 
 
Basky András polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezet, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta:  
 
63/2016. (V.19.) ÖH. 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának átfogó értékelése 



9 
 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. melléklete tartalmi 
követelményeinek megfelelı, és az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló – az elıterjesztés mellékletét képezı - átfogó értékelést elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. május 19. 
 
9. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2015. 
évi tevékenységérıl 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az IGSZ nem társuláson belül látja el a feladatát. Az étkeztetés, iskola 
mőködtetése és a Mővelıdési ház könyvelése az IGSZ feladata. Pontos, precíz feladat ellátást láthatunk. Az 
IGSZ szervezi meg a nyári gyermekétkeztetést. Az ÖB és PEB tárgyalta. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
kérdése, észrevétele. 
 
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Az IGSZ elkészítette a beszámolóját, a 
Pénzügyi ellenırzı Bizottság azt tárgyalta. Háromágú feladat ellátást végez. 2015. év folyamán az iskola 
felújításával kapcsolatos feladatok ellátása volt a legnagyobb feladat számára. 20.000.000 Ft került az 
IGSZ-hez az iskola felújítása miatt. Köszönjük a 42 fı munkáját. Tengölics Judittól kértük, hogy legyen 
megoldott szeptember 1-jétıl az étkeztetés banki átutalással történı megfizetése. A beszámolót elfogadásra 
javasoljuk. 
 
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: A napelemes rendszer kiépítése 43.000.000 
Ft-os beruházás volt kollégium épületén. Köszönjük az ezzel összefüggı munkáját is. 
 
Basky András polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja az IGSZ átfogó beszámolóját a 2015. évi tevékenységérıl, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:  
 
64/2016. (V.19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2015. évi tevékenységérıl 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2015. évi tevékenységérıl szóló átfogó beszámolóját az 
elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. május 19. 
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10. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2015. évi tevékenységérıl 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A beszámoló alapos. Láthatjuk, hogy milyen sokrétő feladatot látnak el. Sok 
programot biztosítanak Lajosmizse lakosságának. Az ÖB és a PEB tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Kérdezem van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása. 
 
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Tavaly kértük, hogy részletesebb beszámolót 
készítsen a Mővelıdési ház. Idén szép beszámolót kaptunk. Láthatjuk a látogatottságokat. Mővészeti 
rendezvényeken 4029 fı, szórakoztató rendezvényeken 5963 fı, közösségi rendezvényeken 2820 fı, 
kiállításokon 4882 fı. Befogadott rendezvények is voltak. Jól tükrözik a mővelıdési ház munkáját.  
 
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: A PEB tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Köszönjük a 11 fı egész éves munkáját. A látogatottság magas volt. Különbözı korosztályok 
megtalálhatják az érdeklıdési körüknek megfelelı programokat. Kívánom, hogy találják meg azokat a 
programokat, amelyet sokan látogatnak.  
 
Basky András polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, 
hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot 
hozta:  
 
65/2016. (V.19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 
átfogó beszámolója a 2015. évi tevékenységérıl 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és 
Könyvtára 2015. évi tevékenységérıl szóló átfogó beszámolóját az elıterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint elfogadja.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. május 19. 

 
11. napirendi pont:  
A jegyzı beszámolója az adóztatásról 
Elıadó: dr. Balogh László jegyzı 
 
Basky András polgármester: Minden évben beszámolási kötelezettsége van jegyzı úrnak. Át is adnám 
jegyzı úrnak a szót. Igen jelentıs feladat az önkormányzatnál. Az adócsoportnál dolgozó kolleganık 
szépen végzik a munkájukat. Az elmúlt években jelentıs változás volt, hogy a Szőcs és Galsi irodával 
szerzıdést kötöttünk az adók behajtása érdekében.  
 
dr. Balogh László jegyzı: Tisztelt Képviselı-testület! Benyújtottuk az adóztatatási beszámolót. Teljes 
2015-ös évet érinti. Tavaly a Képviselı-testület kérte, hogy az teljes adóévrıl adjunk beszámolót. A 
hátralékok csökkenek, bár még így is magas összegekrıl van szó. Van egy kimutatásunk miszerint az 
adóbevételek évrıl évre nınek, megközelítették a félmilliárd forintot. A kintlévıségek 80-90 %-a mostmár 
behajthatatlan. Az esedékességet követı 5. év december 31-ig ezeket a tartozásokat szerepeltetni kell a 
könyveinkben. A Galsi iroda megállapítja, hogy behajthatatlan a tartozás, ettıl függetlenül szerepel a 
nyilvántartásunkban. Technikai fejlesztéseket szeretnénk az irodán végezni, annak érdekében, hogy a 
kollegák az érdemi munkákkal tudjanak foglalkozni. Gépesíteni szeretnénk a borítékolást. Talajterhelési díj 
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500 fıs nagyságrendet érint, rengeteg panaszos levelet kapunk. Köszönöm szépen. Röviden ennyit 
szerettem volna. Szívesen válaszolok a felmerülı kérdésekre.  
 
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: PEB tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Öröm számunkra, hogy a helyi vállalkozások fizetıképesek. Nıtt a behajtási tevékenység eredményessége. 
Köszönöm az adócsoport és jegyzı úr munkáját.  
 
Basky András polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a az adóztatásról szóló beszámolót, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
- az alábbi határozatot hozta:  
 
66/2016. (V.19.) ÖH. 
Beszámoló az adóztatásról 

HATÁROZAT 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a 2015. évre vonatkozó 
önkormányzati adóztatásról szóló beszámolót. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. május 19. 

 
Basky András polgármester: Szünetet rendelek el. 
 
SZÜNET   14.06 órakor 
SZÜNET vége  14.33 órakor 
  
12. napirendi pont:  
Együttmőködési megállapodás megkötése Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévı 700 
hrsz-ú ingatlanán városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei építésére 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ezt az elıterjesztésünk többször tárgyaltuk. Elindítottunk egy folyamatot. 
Sportcsarnoképítés TAO-s pályázatból szeretnénk megvalósítani. Folyamatában próbáltuk kezelni a 
módosító javaslatokat. Az elmúlt alkalommal döntöttünk arról, hogy a projekt teljes költségvetése 
498.000.000 Ft. A szerzıdésben leírtaknak megfelelıen a közbeszerzési eljárás lezajlik. 30 %-os önerıt 
kell biztosítanunk. A közbeszerzés lefolytatása után 51.890.000 Ft-ot még mellé teszünk. A Széchenyi 
Akadémia még további 10.000.000 ft-ot. A határozatban meghatároztunk olyan feltételeket, amelyeket a 
szerzıdésnek tartalmaznia kell. Dr. Tóth Andreát megkérem, hogy sorolja fel a határozat pontjait és, hogy 
azok hol jelennek meg a szerzıdésben.   
 
dr. Tóth Andrea jegyzıi irodavezetı: A Képviselı-testület 52/2016. számú határozata szólt arról, hogy a 
2015. június 29-én megkötött háromoldalú megállapodása megszőnik és helyébe új megállapodás lép. Ez 
került átvezetésre a szerzıdés 2. oldal 2. bekezdésében, a Preambulum fölött 4 bekezdéssel. A Képviselı-
testület 54/2016. számú határozata sok alpontot tartalmazott. A szerzıdés kronológiájában mondom el, 
hogy melyik pont hova került beépítésre. A projekt befejezési határideje helyett tervezett befejezés 
szövegrész került. 2/a pontot a határozatnak és a PEB-en elhangzott kérésnek megfelelıen pontosítottuk, a 
tárgyat pontosan meghatároztuk. A Kosárlabda  Akadémia kérésnek eleget téve részletesen meg kellett 
határozni terveinket a külsı környezetet illetıen.   
 
Basky András polgármester: A munkaközi tervet a szerzıdés mellékletként kell kezelni.  
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dr. Tóth Andrea jegyzıi irodavezetı: A következı módosítás a 2/e pontban került átvezetésre. Az 
önkormányzat a szerzıdésbe foglalta, hogy az önrészek mikor kerülnek átutalásra és kit milyen arányban 
terhelnek. Az 54/2016. számú határozat 1., 2., 3., pontja tartalmazza ezt. 2/g pontban került beépítésre, 
hogy a Kosárlabda Akadémia készfizetı kezesként mögöttesen helyt áll a Mizse-Sport Kft. mögött. 
Beemelésre került, hogy a költségelemek beszámításra kerülnek egy esetleges meghiúsulás esetén. A 2/h 
feletti elsı bekezdésben mondjuk ki, hogy a Kosárlabda Akadémia kizárólagos felhasználási jogot biztosít 
per és tehermentesen. A 3/a pont felett a 3. pontban azt a követelményt fogalmaztuk meg, miszerint a   
Mizse-Sport Kft-be Lajosmizse Város Önkormányzata 2 fıt delegál, Kosárlabda Akadémia 1 fıt. A 3/a. 
pont részletezi, hogy vételi jogot a Kosárlabda Akadémia részünkre 5 évre biztosítja. 3/b. pont: Mizse-
Sport Kft. a Kosárlabda Országos Szövetsége felé nyújtja be a pályázatot. A Kosárlabda Akadémia vállalja, 
hogy a projekt megvalósulásához szükséges valamennyi jogot megfelelı határidıben át fogja adni. Az 5. 
pont felett a 4. pont utolsó mondatai között a testületi határozathoz  képest módosítani kellett. Ha a  
közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen a nyertes kivitelezı kisebb összegrıl nyújt be árajánlatot, mint 
a meghatározott 451.000.000 Ft, akkor a testület kikötötte, hogy a támogatás mértéke arányosan csökken.  
Nem a Lajosmizse Város Önkormányzatának támogatási kötelezettsége fog csökkeni, hanem a Fekete 
István Általános Iskola és Sportegyesület kötelezettsége. A 6. pontba építettük, hogy  a projekt várható 
befejezési ideje 2018.03.31. 2017 januárjában a felek a projekt állását értékelik. A 9. pont tartalmazza, 
hogy a Sport Akadémia és Lajosmizse Város Önkormányzata a TAO győjtésben 50-50 %-ban vesz részt. 
Az utolsó módosítás a 22. pontban szerepel. Az 54/2016. számú határozat 4. pontja tartalmazta, hogy a 
szerzıdı felek megállapodnak egymással arról, hogy a mőszaki átadás-átvételt követıen záradékolt 
könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztva elszámolnak egymással. 
 
Basky András polgármester: Azokat a pontokat, amelyeket a legutóbbi testületi ülésen meghatároztunk, 
azok most beépítésre kerültek a szerzıdésbe. Fontosnak tartjuk, hogy a szerzıdés aláírása elıtt legyen 
egyfajta támpontunk arról, hogy az eddig átutalt 38.000.000 forintból eddig milyen költségek lettek 
fínanszírozva. Szeretnénk folyamatában látni, hogy az a pénz, amit mi adunk ehhez az építkezéshez mikor 
és milyen formában kerül felhasználásra.  
 
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Köszönöm a szót. Van egy apró 
észrevételem. Két helyen szerepel a következı: háromszor 63 kw. Ilyen nincs, helyesen háromszor 63 
amper. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük az észrevételt.  
 
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Sehol nem látom rögzítve, hogy mikor adjuk 
be a módosított építési engedélyt. Erre a pontosításra szükség lenne.  
 
Basky András polgármester: A szakembertıl kérdezem, hogy mi lenne a reális idıpont? 
 
Szilágyi Ödön Önkormányzati irodavezetı: 2-3 hét. 
 
Basky András polgármester: Megpróbáljuk egy hónap múlva. 
 
Sápi Tibor alpolgármester: Úgy gondolom, hogy érdemes lenne megosztani a 700 helyrajzi számot.  
 
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Teljesen jogos.  
 
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Az önerı 149.400.000 Ft. Hol van az a 
szerzıdésben különbontva, hogy mennyi a mi részünk?  
 
dr. Tóth Andrea Jegyzıi irodavezetı: 2/e pontban. 
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Basky András polgármester: A második számú határozat arról fog szólni, hogy a Képviselı-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a sportcsarnok építéséhez szükséges területet külön helyrajzi számon 
helyeztesse el.  
 
dr. Balogh László jegyzı: Azzal a feltétellel, ha megosztható.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Az elızı szerzıdést az elsı határozat megszünteti. A 
38.000.000 forintról szóló elszámolást tartalmazza ez a szerzıdés?  
 
dr. Balogh László jegyzı: Ez a szerzıdés ezt nem tartalmazza. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Kérem, hogy javítsátok a 3/a pontban a következıt: nem a Kft-re, 
hanem a Kft-ben lévı. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. 
 
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Véleményem szerint még most sincs 
kellıképpen elıkészítve ez a napirendi pont. A pénzügyi bizottságnak ezt tárgyalni kellett volna korábban. 
Késın kaptuk meg az anyagot kiosztós elıterjesztésként. Nincs tervezıi költségvetés, nincs gazdaságossági 
számítás. Ez a döntés nem felel meg az államháztartási törvény elıírásainak. Ne várjátok el, hogy ezt én 
pénzügyi szakemberként megszavazzam. 
 
Basky András polgármester: Ahhoz, hogy továbbjussunk bizonyos döntések meghozatalára van szükség. 
Nem tudjuk el kerülni, hogy a következı lépést megtegyük. Szavazásra teszem fel az elıterjesztést, 
azokkal a kiegészítésekkel, amelyek az imént elhangoztak. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja az elsı határozat-tervezet, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, 2 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta:  
 
67/2016. (V.19.) ÖH. 
Együttmőködési megállapodás megkötése Lajosmizse Város Önkormányzata  tulajdonában lévı 700 
hrsz-ú ingatlanán városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei építésére 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 

tulajdonában lévı 700 hrsz-ú ingatlanán városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei építésére 
vonatkozó Együttmőködési megállapodást az alábbi módosításokkal  

- képezze az 1.) pontban meghatározott szerzıdés 2. mellékletét a COMFORT Tervezı Kft. 
által elkészített 1/1510/07 munkaszámú, és ÉM-1.1 rajzszámú 2016. 04. 02. napján kelt 
munkaközi terv; 

- az 1.) pontban meghatározott szerzıdés 2/b pontja az alábbi 2. bekezdéssel egészült ki: „A 
Sportlétesítmény megvalósításához szükséges, módosításra szoruló - az IR-000158425/2016 
iratazonosító számon és 3277-11/2016 iktatószámon Kecskemét Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának Mőszaki Osztálya által kiadott  - Építési engedély módosítása 
iránti kérelem hatósághoz benyújtásának határideje 2016. június 30. napja.”; 

- a betápláló földkábel teljesítményének pontos meghatározása „3*63 A”; 
- 3/a. pontjának 1. pontja az alábbira módosult: „A Széchenyi Kosárlabda Akadémia 

Sportegyesület, mint a MIZSE-Sport Kft.  kizárólagos tulajdonosa jelen megállapodás 
aláírásával vételi jogot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzatának a MIZSE-Sport Kft.-
ben lévı, a teljes törzstıkéhez mérten 100 %-os üzletrész tulajdonára, öt évre, 1 forintos 
vételáron, tekintettel arra, hogy a cégalapítás a Fekete István Általános Iskola Sport 
Egyesület által nyújtott támogatásból valósult meg.” 
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2.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete abban az esetben hatalmazza fel Basky 
András polgármestert az 1.) pontban meghatározott szerzıdés aláírására, ha a Széchenyi Kosárlabda 
Akadémia Sportegyesület 2016. május 20. napjáig írásban elszámol a Fekete István Általános 
Iskolai Sport Egyesület részére a 2015. június 30. napján átutalt 38.300.000 forinttal. 

 
Határid ı: 2016. május 19. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 
 
Basky András polgármester: Kérem, aki elfogadja a második határozat-tervezet, amely a 700 helyrajzi 
számú terület megosztásáról szól, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-
testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:  
 
68/2016. (V.19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  tulajdonában lévı 700 hrsz-ú ingatlan megosztása 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a TAO látvány-
csapatsport sportfejlesztési program keretében építendı Lajosmizsei Kosárlabda Sportcsarnok 
megvalósítása érdekében, - amennyiben megosztható - megosztja a Lajosmizse Város Önkormányzata 
tulajdonában lévı 700 hrsz-ú, természetben 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti ingatlant.  

 
Határid ı: 2016. május 19. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 
13. napirendi pont:  
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Az interpellációk következnek.  
 
Sápi Tibor alpolgármester: A Béke lakótelepi buszmegálló balesetveszélyes, félkész állapotban van. 30-
40 cm-es gödrök vannak. A másik, amit mondani szeretnék, hogy minden vadásztársaságnál van vadır 
alkalmazásban álló személy. Nem tudom, hogy van-e arra lehetıség, hogy ık ellentételezés fejében 
mezııri feladatokat is ellássanak.  
 
dr. Balogh László jegyzı: A problematika nem új kelető, a mostani vadásztársasággal az 
önkormányzatnak van egy megállapodása. Körülbelül 800.000 Ft-os összeg szokott lenni évente, földutak 
javítására szoktuk fordítani.  
 
Sápi Tibor alpolgármester: Én már nem venném igénybe ezt útjavítatásra. Van egy fennálló gépparkunk, 
amellyel az útjavítást végezzük. 
 
Basky András polgármester: Van oka annak, hogy a Béke lakótelepi buszmegálló nincs befejezve? 
Holnap utána járunk. 
 
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Kátyúzással kapcsolatosan kérdeznék. 
Mikor kezdıdnek el a kátyúzási munkálatok? Többen kérdezték, hogy a vasút utáni szakasz mikor lesz 
feltöltve.  
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Mi van a T-home-os fejlesztéssel?  
 
Nagy István informatikus: Kettı hónapja kellene csinálniuk. 
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Basky András polgármester: A kátyúzással kapcsolatosan. Június 30-ig kell a kivitelezınek elvégeznie a 
feladatokat. Hamarosan megkezdıdik. Kérdezem az interpellálókat, hogy az interpellációkra adott 
válaszokat elfogadják-e. 
 
Sápi Tibor alpolgármester: Igen, elfogadom.  
 
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Igen, elfogadom.  
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Igen, elfogadom.  
 
Basky András polgármester: Mivel nincs több interpellációnk és nincs több napirendi pontunk sem, a 
mai ülést 15.20 órakor bezárom.  
 
 
 

K.m.f. 
 

     Basky András sk.                                 dr. Balogh László sk. 
      polgármester                                                   jegyzı  
 


