
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
Iktsz: LMKOH/685/17/2015. 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2015. december 17. 

 
Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2015. (...) önkormányzati rendelete a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról   
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 31/2015.(XII.18.) önkormányzati 
rendelete a közmővelıdésrıl 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2015. (...) önkormányzati rendelete a 
város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  

154/2015.(XII.17.) ÖH  Településszerkezeti terv módosítása 

155/2015.(XII.17.) ÖH Döntés az elszámolási határidı meghosszabbításáról 

156/2015.(XII.17.) ÖH Az önkormányzat 2016. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása 

157/2015.(XII.17.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. évi 
munkaterve  

158/2015.(XII.17.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatának 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 

159/2015.(XII.17.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének 
módosítása   

160/2015.(XII.17.) ÖH Döntés halotthőtı berendezés megrendelésérıl 

161/2015.(XII.17.) ÖH A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetıi 
megbízás kiírásának véleményezése 

162/2015.(XII.17.) ÖH  Polgármester szavazásban történı részvétele 

163/2015.(XII.17.) ÖH  Polgármester 2015. évi jutalma 
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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Képviselı-testület 2015. december 17-én, 13.10 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
Képviselı-testületi ülésrıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor alpolgármester, 
Borbély Ella, Bujdosó János, Orbán Antal, Keresztes Ferenc, Sebık Márta, Péli Szilveszter, Fekete Zsolt, 
Józsáné dr. Kiss Irén, Belusz László képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 12 fı.  
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
          
Egyéb meghívottak:   Rimóczi Erika pénzügyi irodavezetı 
  dr. Tóth Andrea irodavezetı 
  Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezetı 
   Guti Istvánné Mőv. Ház. Igazgató 
  Tengölics Judit IGSZ vezetı 

  Kasnyikné Földházi Tünde  
  Kovács Gábor fıépítész 

  Sápi Zsomborné ÖB tag 
  Varga Mária 
            
Jegyzıkönyvvezetı:    Rıfös-Horvát Edit 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 12 fı képviselı jelen van. Néhány változtatást 
szeretnék javasolni a meghívóban szereplı napirendi pontokban. A mai nap még néhány program vár 
ránk, ezért a megszokotthoz képest korábban kezdtük a Képviselı-testületi ülésünket. Az óvodában átadó 
ünnepség lesz. Nehéz, mozgalmas, de sikeres éven vagyunk túl. A projektek, amiket elindítottunk 
sikeresen befejezıdtek. Szeretném mindenkinek megköszönni az egész éves munkáját. Az Európai Uniós 
ciklusban lévı pályázatokat lezártuk. Délelıtt voltam egy tájékoztatón a megyeházán, amelyen a 2014-
2020-as Európai Uniós pályázati kiírásokról kaptunk információt. Kérek mindenkit, hogy a jövıben is 
ilyen szorgalommal lássa el a feladatait, hogy a következı idıszak pályázataiban is ilyen sikeresen 
tudjunk részt venni. Kívánok a Képviselı-testület tagjainak, kollegáknak és a település lakosainak békés, 
boldog ünnepeket.  
Eredetileg tizenegy napirendi pontot terjesztettünk a Képviselı-testület elé. Néhány változtatást javaslok. 
Miután az iparőzési adóról szóló rendelet módosításához nem érkezett meg a szükséges vélemény 
javaslom a 3. számú napirendi pont levételét. Ezen kívül a 9. számú elıterjesztés levételét javaslom, 
amely az Iskola-tó fejlesztésére beérkezett pénzösszeg felhasználás meghatározásáról szól. A 8. napirendi 
pont tárgyalása során nem csak a közbeszerzési tervet, hanem a szabályzatot is módosítanánk, 
elfogadnánk. Egy napirendi pont felvételét is javasolnám. Az iskolaigazgató mandátuma ebben az évben 
lejár és a KLIKK azt kéri tılünk, hogy nyilatkozzunk arról, hogy pályázattal vagy pályázat nélkül legyen 
az igazgatói állás betöltve. Kérdezem, hogy van-e más javaslat napirendi pontok változtatásával 
kapcsolatosan? 
 
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke: Köszönöm a szót polgármester úr. Szeretném 
javasolni napirendi pontok közé felvételre polgármester úr 2015. évi jutalmának tárgyalását. A november 
Önkormányzati Bizottság ülésén tárgyaltuk, elfogadásra javasoltuk.  
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Basky András polgármester: Kérdezem a Képviselı-testület tagjait van-e valamilyen egyéb javaslat? 
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja, a napirendi pontokat az elmondott változásokkal 
kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – 1 tartózkodás 
Basky András, ellenszavazat nem volt az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 Napirend 
1. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…) önkormányzati rendelete a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…) önkormányzati rendelete a 
közmővelıdésrıl 

3.  I. Településszerkezeti terv módosítása (határozat-hozatal) 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…) önkormányzati rendelete 
a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

4. Kérelem elszámolási határidı meghosszabbításáról 
5. Az önkormányzat 2016. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása 
6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. évi munkaterve 
7. Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása 

8. Halotthőtı berendezés megrendelése 
9. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetıi megbízás kiírásának 

véleményezése 
10. Polgármester 2015. évi jutalma 
11. Interpelláció 
 

1. Napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…) önkormányzati rendelete a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletünket kettı dolog 
miatt kell módosítanunk. Az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel ismét kettı évre írtuk alá a szerzıdést, ezt a 
rendeletben is át kell vezetni. Ismét két évre írjuk alá a szerzıdést, azt a rendeletünkben is módosítanunk 
kell. Ezen kívül módosítást igényel a rendeletben az elkülönítetten győjtött hulladék fejezet, ugyanis a 
hulladékgyőjtı szigeteken történı elkülönített hulladékgyőjtés már nem terjed ki a mőanyag,- és papír 
hulladékfajtákra, kizárólag az üvegre. 
 
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-
tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet 
módosítását, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
 30/2015. (…) önkormányzati rendelete  

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 35. § (1) bekezdés a) pontjában és a 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
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1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztálya, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.m pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésében a „2015. december 31.” 
szövegrész helyébe a „2017. december 31.” szöveg lép. 
 

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdésében a „mőanyag, papír, és üveg 
hulladékfajtákra” szövegrész helyébe az „üveg hulladékfajtára” szöveg lép.  
 

2. § 
 
(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. 
 
 
                    Basky András        dr. Balogh László  

         polgármester                  jegyzı 
 
    Kihirdetés idıpontja: 2015.…………….. 
 
   dr. Balogh László   
    jegyzı 
 

2. Napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…) önkormányzati rendelete a 
közmővelıdésrıl 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Új közmővelıdés rendelet alkotása szükséges, jogszabályi harmonizáció 
miatt. Láthattuk az elmúlt években, hogy túlkésın kerültek a Képviselı-testület elé azok az információk, 
amelyek alapján döntenünk kell, akár a lajosmizsei napokkal kapcsolatosan, akár a rendezvénynaptárral 
kapcsolatosan. Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta, kérdezem volt-e módosítási javaslat. 
 
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke: Köszönöm a szót. Igen, volt. Három változtatást 
javaslunk. Lajosmizsei Mővelıdési ház és Könyvtár feladatai közé kerüljön be a Lajosmizsei Hírlap 
szerkesztése. A 3.§. 2 bekezdésében a civil rendezvények összehangolása és ennek a közzététele, 
interneten való megjelentetése Város és a Mővelıdési ház honlapján.  A Mővelıdési ház Helytörténeti 
Egyesülettel együttmőködik. 
 
 
dr. Balogh László jegyzı:  2.§. (2) bekezdése úgy hangzik: l. pont: szerkeszti a Hírlapot, m. pont 
együttmőködik a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel. 3.§ (2) bekezdése úgy bıvül, hogy 
a (2) A Képviselı-testület az (1) bekezdésben foglalt feladatok megvalósítása érdekében évente 
kulturális rendezvénynaptárat (továbbiakban: rendezvénynaptár) állít össze a civil és idegenforgalmi 
szervezetek bevonásával. 
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Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-
tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet Jegyzı úr által az imént elmondott 
változtatásokkal együtt, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
31/2015.(...) önkormányzati rendelete 

a közmővelıdésrıl 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában és 80. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati 
rendelete 1. melléklet 2.1.r) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati 
Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi közmővelıdési tevékenység megvalósulásában résztvevıkre. 

2. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a 
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. 
törvényben (a továbbiakban: Kult. törvény) meghatározott közmővelıdési, könyvtári és 
közgyőjteményi szakmai feladatainak ellátását az általa fenntartott intézmény, Lajosmizse Város 
Mővelıdési Háza és Könyvtára mőködtetése és folyamatos fejlesztése útján biztosítja. 
 

(2) Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 
a) szervezi és lebonyolítja a város kiemelt kulturális és közösségi rendezvényeit, társadalmi 

eseményeit, 
b) kiállításokat rendez, 
c) biztosítja a szakkörök, klubok, egyéb mővelıdési közösségek, lakossági önszervezıdı csoportok, 

valamint különbözı tanfolyamok mőködési helyszínét, 
d) győjteményét folyamatosan fejleszti, megırzi, gondozza, 
e) segíti az iskolarendszeren kívüli, önképzı és szakképzı tanfolyamokon részt vevık tanulását, az 

iskolai és felnıttoktatást, az ismeretszerzı folyamatokat, 
f) a kötelezıen elıírt alapfeladatokon túl az Önkormányzat által biztosított költségvetésen belül 

vállalhat alapfunkcióhoz kapcsolódó közmővelıdési szolgáltatásokat, mely feladatok 
felvállalására pályázatok útján fedezetet teremthet, 

g) az Önkormányzat éves költségvetésében támogatást biztosíthat a Könyvtárnak a lakosság igényeit 
figyelembe vevı és kielégítı állománygyarapításhoz, 

h) a Könyvtár helyet, lehetıséget és szakembert biztosít a város polgárai számára a nyilvános 
Internet-használathoz, 

i)  helyismereti, helytörténeti dokumentumokat győjt és errıl információt ad és 
j) nyilvánosság intézményeként győjti és rendelkezésre bocsátja a képviselı-testületi ülések 

jegyzıkönyveit, az Önkormányzat által kiadott dokumentumokat, 
k) igény esetén közremőködik a településen más szervezet által rendezett rendezvény 

szervezetésében, lebonyolításában. 
l) szerkeszti a Hírlapot 
m) együttmőködik a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel. 
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(3) Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára az éves munkatervét a tárgyévet megelızı év 

november 30. napjáig küldi meg Lajosmizse Város Polgármesterének, aki a decemberi soros 
Képviselı-testületi ülésre beterjeszti. 
 

(4) Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára az intézmény használati szabályaiban, valamint a 
szervezeti és mőködési szabályzatában történt változást haladéktalanul köteles bejelenteni Lajosmizse 
Város Polgármestere részére. 
 

3.§ 
 

(1) A Képviselı-testület a Kult. törvényben meghatározott feladatokon felül további feladatának tekinti: 
a) a kiemelkedı tehetségő helyi alkotók közismertté tételét, fejlıdésük szakmai támogatásának 

biztosítását, 
b) a gyermekek és fiatalok mővelıdési, mővészeti és közösségi életének segítését, 
c) a hátrányos helyzető rétegek kulturális elesettségének mérséklését, 
d) a környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését, 
e) az ünnepek kultúrájának gondozását.  
 

(2) A Képviselı-testület az (1) bekezdésben foglalt feladatok megvalósítása érdekében évente kulturális 
rendezvénynaptárat (továbbiakban: rendezvénynaptár) állít össze a civil és idegenforgalmi szervezetek 
bevonásával. 
 

(3) A kulturális eseményekre bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkezı szervezet javaslatot tehet. A javaslatnak tartalmaznia kell a rendezvény szervezıjének 
megnevezését, a rendezvény célját, tartalmát, idıpontját és helyszínét. A rendezvény forrását a rendezı 
biztosítja.  
 

(4) A javaslatokat Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára a tárgyévet megelızı év november 
15. napjáig győjti össze. 
 

(5) Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára a javaslatokat a tárgyévet megelızı év november 
30. napjáig megküldi Lajosmizse Város Polgármestere részére, aki azt a decemberi soros Képviselı-
testületi ülés elé terjeszti. 
 

(6) A rendezvénynaptár tartalmát a Képviselı-testület határozza meg, azzal, hogy az csak olyan 
rendezvényeket tartalmazhat, amely rendezvények párt és politika semlegesek, illetve azon politikai 
jelképek nem jelennek meg. Errıl a javaslat benyújtásával egyidejőleg a szervezı a rendelet 1. 
melléklete szerinti nyilatkozatot köteles tenni. 
 

(7) A rendezvénynaptár év közbeni módosítása, az aktuális rendezvény levétele, felvétele Lajosmizse 
Város Mővelıdési Háza és Könyvtára igazgatójának feladata Lajosmizse Város Polgármesterének 
elızetes egyetértésével. 
 

(8) A szerzıi jogról szóló törvényben foglalt kötelezettségek a kulturális rendezvény szervezıjét terhelik. 
 

(9)  A Képviselı-testület a rendezvénynaptárat Lajosmizse Város és Lajosmizse Város Mővelıdési Háza 
és Könyvtára honlapján teszi közzé. 
 

4.§ 
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(1) A közmővelıdési feladatok ellátásának, a közmővelıdést szolgáló feltételek megteremtésének 
pénzügyi fedezetét a Magyarország központi költségvetésérıl szóló törvényben a települési 
önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására meghatározott összeg, a Képviselı-testület által 
az éves költségvetési rendeletében meghatározott összeg és a pályázati úton elnyert támogatások, 
valamint az intézményi mőködési bevételek biztosítják. 
 

5.§ 
 

(1) A Képviselı-testület a város kiemelt közmővelıdési nagyrendezvényeinek (pl.: Lajosmizsei Napok, 
stb.) támogatásáról az éves költségvetési rendeletében elkülönítetten dönt. 
 

(2) A Lajosmizsei Napok programtervezetét és annak költségvetését Lajosmizse Város Mővelıdési Háza 
és Könyvtára a tárgyév január 5. napjáig küldi meg Lajosmizse Város Polgármesterre részére, aki a 
januári soros Képviselı-testületi ülés elé terjeszti. 
 

(3) A Képviselı-testület a Lajosmizsei Napok végleges programtervét az Önkormányzat éves 
költségvetésével egyidejőleg fogadja el. 
 

6.§ 
 

(1) A Képviselı-testület és közmővelıdési intézménye a közmővelıdési feladatok ellátása során 
rendszeres kapcsolatot tart fenn a településen mőködı egyházi szervezetekkel, helyi médiával, 
gazdálkodó szervezetekkel. 
 

(2) A Képviselı-testület és közmővelıdési intézménye kölcsönös kapcsolatokat és együttmőködést alakít 
ki a megyei közmővelıdési feladatokat ellátó intézményekkel, szakmai tanácsadó és szolgáltató 
intézményekkel, országos szakmai szervezetekkel. 
 

(3) A Képviselı-testület 
a)  a településen mőködı, közmővelıdési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket, 

közösségeket (továbbiakban: közmővelıdési célú támogatott) pályázati rendszer keretében 
támogathatja figyelemmel a közmővelıdési törvényben elıírtakra. 

b)  a település kulturális életében jelentıs szerepet betöltı rendezvényeket támogathatja. 
 

(4) A pályázati rendszer mőködtetése érdekében a Képviselı-testület kulturális célfeladatra elıirányzatot 
különíthet el, melynek mértékét éves költségvetési rendeletében határozza meg. 
 

(5) A pályázati rendszer mőködtetése tekintetében a hatáskör gyakorlóját a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló rendelet tartalmazza.  
 

(6) A pályázat benyújtása e rendelet 2. melléklete szerinti pályázati őrlapon történik a város 
költségvetésének elfogadása után a meghirdetett pályázati felhívás alapján. Feltétel az adott évi 
koncepciónak a pályázattal egy idıben történı benyújtása, illetve az éves költségvetési rendelet 
végrehajtási szabályaiban foglaltaknak megfelelı elszámolás. 
 

(7) A Képviselı-testület és a közmővelıdési célú támogatott minden esetben külön a rendelet 3. 
melléklete szerinti együttmőködési megállapodásban rögzíti a támogatás összegét és kifizetésének 
módját, a támogatás biztosításának feltételeit, a feltételek teljesülésének ellenırzési módját, a 
támogatással kapcsolatos elvárásait.  

7. § 
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(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a közmővelıdési 
feladatokról szóló 9/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete. 
 

8. § 
 

(1) A rendelet 2. § (3) bekezdésében, 3. § (4) és (5) bekezdésében és az 5. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatok benyújtási határideje 2016. évre vonatkozóan 2016. január 30.  
 
  Basky András                 dr. Balogh László  
  polgármester                 jegyzı  
    
 A rendelet kihirdetésének napja: 2015…………………. 
 
 
                                                                                            dr. Balogh László  
                                                                                                     jegyzı 
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 1. melléklet a 31/2015.(….) önkormányzati rendelethez 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott ………………………… (név) a ……………………………… (szervezet) képviselıje 

kijelentem, hogy az általam 20….. év ………….. hó ………… napján benyújtott 

…………………………………….. címő rendezvényjavaslat párt és politika semleges, azon politikai 

jelképek nem jelennek meg. 

 

Elismerem, hogy jelen nyilatkozat aláírásával egyidejőleg a szerzıi jogról szóló törvényben foglalt 

kötelezettségek engem terhelnek. 

 
 
 

Lajosmizse, ……… év ……………. hó …… nap 
 
 
 
 
 
 
   

aláírás
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 2. melléklet a 31/2015.(….) önkormányzati rendelethez 
Benyújtási határidı: 

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata által nyújtott  
közmővelıdési célú támogatás igénybevételére 

  
  
1.) A pályázó  
 neve: _______________________________________________________________ 
 címe: _______________________________________________________________ 
  
2.) Felelıs vezetı neve: _______________________________________________ 
 címe: _______________________________________________________________ 
  
3.) Bejegyzett szervezet esetén 

a) bírósági bejegyzésének dátuma, száma: _______________________________ 
b) adószáma: ______________________________________________________ 
c) bankszámla száma:________________________________________________ 

  
4.) Az igényelt támogatás összege: __________________________ Ft 
  
5.)  Kötelezı mellékletek: 

a) Az elızı évi mőködés mutatószámainak ismertetése. 
b) A tárgyév tervezett költségvetése a bevételek és kiadások bemutatásával (külön megjelölve a 

bevételnél az igényelt önkormányzati támogatás összegét). 
c) Szakmai értékelés (max. 2 A/4-es oldal) - bejegyzett szervezet esetén az alapító okiratban, illetve 

alapszabályban meghatározott feladatok alapján 
  d) a támogatást igénylı adott évre szóló koncepciója 
 

 

Lajosmizse,  ________________________ 

 
 
 
 

pályázó aláírása 
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3. melléklet a 31/2015.(….) önkormányzati rendelethez 

Ikt.sz.: ................/……. 

 
EGYÜTTM ŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

közmővelıdési célú támogatás felhasználásáról 
  
Szerzıdı felek: 

egyrészrıl Lajosmizse Város Önkormányzata ( 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.) 
 Képviseli: ……………………… polgármester 
 Törzskönyvi azonosító szám: 724616 
 KSH statisztikai számjel: 15724612-8411-321-03 
 Bankszámlaszám: 10402599-00026400-00000006 
 Bankszámlát vezetı pénzintézet: K&H Bank Zrt. 
    

a továbbiakban: Támogató 
 
 
másrészrıl Név: _______________________________________________________ 

 Képviselıje:__________________________________________________ 

 Székhely/lakcím: _____________________________________________ 

 Nyilvántartási szám: ___________________________________________ 

 Adószám:____________________________________________________ 

 Tel.sz.:____________  

 
 a továbbiakban: Támogatott 
 
az alábbi szerzıdést kötik: 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata a ………... évi költségvetésében a „……………….” soron 
rendelkezésre álló közmővelıdési célú pályázati elıirányzata terhére benyújtott 

  __________________________________________________________________ 
  
 tárgyú pályázatára a Támogatottnak támogatásként  __________Ft  azaz 

____________________________________ forintot, vissza nem térítendı támogatást ítélt oda. 
  
2.  A támogatás összegét a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (6050 Lajosmizse, Városház tér 

1.) átutalja a Támogatott jelen pontban megjelölt bankszámlájára.  
  
 Bankszámlaszám:_______________________________________________________ 
  
 Bankszámlát vezetı pénzintézet: ___________________________________________ 
 

a.) A nem önálló vagy részben önálló, saját pénzforgalmi jelzıszámmal, bankszámlával nem 
rendelkezı pályázóknak pénzügyi lebonyolítót (alapintézmény, fenntartó, érdekképviseleti  
szerv) kell igénybe venniük. 

b.)  A felhasználás határideje ….. év .............................. hó ........nap 
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3. A támogatás felhasználásánál a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok irányadók. A támogatás 
rendeltetésszerő felhasználását és a szerzıdésben foglalt célok megvalósítását Támogató, illetve az 
általa megbízott személy ellenırizheti. Támogatott köteles olyan könyvelést vezetni, hogy a Támogató, 
illetve az általa megbízott személy a támogatás folyósítását követı 5 évig bármikor ellenırizhesse, 
hogy a pályázati összeg felhasználása a pályázati célra történik. A kifizetésekrıl a bizonylatokat a 
Támogatott köteles a törvényi elıírásoknak megfelelıen megırizni. 

 
4. Támogatott az 1. pontban meghatározott összeg felhasználását követıen, de legkésıbb a tárgyév 

december 31-ig köteles a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére – jelen megállapodás 
mellékletét képezı pénzügyi elszámolási nyomtatvány alapján - részletes szakmai és pénzügyi 
elszámolást küldeni a jelen szerzıdés 10. pontja szerint felhasznált pályázati összegrıl. Támogatott az 
elszámolást számlamásolattal igazolja. Támogató kiköti, hogy az elszámolási kötelezettséget nem 
teljesítı szervezet részére újabb támogatás három évig nem folyósítható. 

 
5. A folyósított támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra használható fel. A támogatás 

jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértı vagy nem rendeltetésszerő felhasználása esetén a 
Támogató a támogatást visszavonhatja, a támogatási szerzıdéstıl elállhat, azt felmondhatja – azonnali 
hatállyal - vagy kezdeményezheti annak módosítását. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, 
jogszabálysértı vagy nem rendeltetésszerő felhasználása, továbbá a támogatás visszavonása, a 
támogatási szerzıdéstıl történı elállás vagy annak felmondása esetén a Támogatott a jogosulatlanul 
igénybe vett költségvetési támogatás összegét továbbá, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt 
mértékben köteles Lajosmizse Város Önkormányzata számlájára visszafizetni. Ezen rendelkezéséket 
megfelelıen alkalmazni kell abban az esetben, ha a Támogatott a támogatás felhasználásának 
ellenırzését akadályozza, vagy jelen szerzıdés 8. pontjában meghatározott kötelezettségének nem tesz 
eleget. 

 
6. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy a Támogatott azt köteles a 

Támogató részére az elszámolást követı 30 napon belül átutalással megfizetni. 
 
7. A szerzıdı felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerzıdés jogszabály rendelkezései alapján 

nyilvános. 
 
8. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Támogató rendelkezésére bocsátott adataiban változás 

következik be, akkor azt 15 napon belül bejelenti Támogató felé. 
 
9. Az esetleges felmerülı jogvitákkal kapcsolatban szerzıdı felek kikötik hatáskörtıl függıen a 

Kecskeméti Törvényszék, illetve a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 
 
10. Támogatott a támogatást a pályázatában megjelölt alábbi célra köteles felhasználni: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________   

 
Lajosmizse, ….… év ………. hónap …. nap 
 
A támogató részérıl:               

 polgármester 
 kötelezettségvállaló 
Pénzügyileg ellenjegyzem: …………………. napján:  ________________________ 
 
Támogatott részérıl:                                                    ___________________________ 
 (név)  
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Együttmőködési megállapodás melléklete 
 

20... ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT ,  
CÉLJELLEG Ő ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK  

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA  
 

Támogatott neve és címe: 
 

 

Támogatási szerzıdés azonosítója: 
 

 

Támogatás összege: 
 

 

Támogatási cél megnevezése 
 

 

Pénzügyi elszámolást készítette: 
 

 

Pénzügyi elszámolást készítı elérhetısége 
(tel., e-mail):  

 

 
I . A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA :  

 
Sor- 

szám: 
Számla vagy bizonylat Kifizetés 

dátuma: 
Kifizetés jogcíme, 

megnevezése: 
Számla 
összege  
(Ft-ban)  Száma: Kelte: 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Felhasznált támogatás összesen: 
 

Ft 

Támogatás maradvány:  
(a nyújtott támogatás és a felhasznált támogatás közötti különbözet) 
 

Ft 

Mellékletek száma: 
(Sorszámozott, aláírással, bélyegzıvel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, 
melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelıs 
vezetı aláírásával együtt.) 

db 

 
 

ZÁRADÉK : Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásában szereplı adatok a valóságnak megfelelıek, a támogatás 
elszámolásához csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. Támogatott tudomásul veszi, 
hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét Lajosmizse Közös Önkormányzat Hivatala az éves 
ellenırzési tervben foglaltak szerint a helyszínen ellenırizheti. 
 
Kelt.: …………………………………………. 

PH. 
____________________________ 

                                                       aláírás 
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3. Napirendi pont  
I. Településszerkezeti terv módosítása (határozat-hozatal) 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…) önkormányzati rendelete a 
város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Következı napirendi pontunk a helyi építési szabályzat módosítása. Egy 
nagy anyagot kaptunk. Annyi elınyünk van, hogy sokszor tárgyaltuk már.  Egy éve indult el a folyamat. 
Ami elıttünk van ez az utolsó verzió, minden szakhatóság jóváhagyta. A Mezıgazdasági és a Pénzügyi 
Ellenırzı Bizottság tárgyalta és jóváhagyta. 48. oldalon van az a határozat, amely jól szemlélteti a 
kisebb-nagyobb változtatásokat. Az 59. oldalon pedig a rendelet-tervezetet láthatjuk, amelyet el kell 
fogadnunk.  
 
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a határozattal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, 
elıször a 48. oldalon lévı határozat-tervezetet szavaztatom, kérem, aki elfogadja a településszerkezeti 
terv módosításáról szóló határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-
testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:  
 
154/2015.(XII.17.) ÖH 
Településszerkezeti terv módosítása 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a településszerkezeti tervet a következık szerint 
módosítja: 

 
1.) 1532 hrsz-ú telek kertvárosias lakóterületbe, a piac különleges beépítésre szánt területbe kerül a 
határozat 1. melléklete szerint. 
2.) 0164/56 hrsz-ú telket mezıgazdasági területbıl közlekedési területbe sorolja a határozat 2. melléklete 
szerint. 
3.) Idegenforgalmi célú különleges beépítésre szánt területet a Ricsováry major térségében kiterjeszti a 
határozat 3. melléklete szerint. 
4.) A szennyvíztisztító védıterületével összefüggésben a gazdasági területek beépíthetıségének javítása 
érdekében kereskedelmi szolgáltató területet, egyéb ipari területet és a védı zöldet a határozat 4. melléklete 
szerintire változtatja. 
5.) A 030/9 hrsz-ú térségben a tanyaudvarok lehatárolását a határozat 5. melléklete szerint módosítja. 
6.) 43/2 és 45/2 hrsz-ú telket kisvárosias lakóterületbıl kertvárosias lakóterületbe sorolja a határozat 6. 
melléklete szerint. 
7.) Fıtér tanulmánytervében foglaltak szerint a településközpont területet kiterjeszti a határozat 7. 
melléklete szerint. 
8.) Vásártér térségében tervezett falusias lakóterület mezıgazdasági területben marad a határozat 8. 
melléklete szerint. 
9.) 0386/24 és a 0246/3 hrsz-ú telkeket különleges beépítésre szánt sportterületbıl mezıgazdasági területbe 
sorolja a határozat 9. melléklete szerint. 

10.) Vasút utcai közlekedési területeket a határozat 10. melléklete szerint módosítja. 
11.) Bartók Béla u. 1619 hrsz-ú telket közlekedési területbıl kertvárosias lakóterületbe sorolja a határozat 
11. melléklete szerint. 
12.) Illyés Gyula u. 994/25 hrsz-ú telket kertvárosias lakóterületbıl közlekedési területbe sorolja a 
határozat 12. melléklete szerint. 
13.) 056/41 hrsz-ú gazdasági területet a határozat 13. melléklete szerint kiterjeszti. 
14.) Az állami adatszolgáltatás szerint  

a) a régészeti lelıhelyeket a határozat 14. melléklete szerint frissíti. 
b) az országos jelentıségő (ex lege védett szikes tó) és az országos ökológiai hálózat -magterület és 
folytonos folyosó lehatárolását a határozat 15. melléklete szerint módosítja. 
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c) Hidrogeológiai védıidom „B” védızónájával kiegészíti a határozat 16. melléklete szerint. 
15.) A területrendezési tervi megfelelés és a biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében 
mezıgazdasági terület helyén távlatban erdısítendı területet jelöl ki a határozat  17. melléklete szerint. 
16.) Területrendezési terv övezeti megfelelése érdekében az országos vízminıség védelmi területet és a 
belvízjárta területet a határozat 18. melléklete szerint lehatárolja. 
17.) Elírás jellegő hibajavításként a 060/11 hrsz-ú térségben a gazdasági területet mezıgazdasági területbe 
sorolja a határozat 19. melléklete szerint. 

Határid ı: 2015. december 17. 
Felelıs: Képviselı-testület 

 
154/2015.(XII.17.) határozat 1. melléklete 

 
 
 
154/2015.(XII.17.) határozat 2. melléklete 

 
 
 
154/2015.(XII.17.) határozat 3. melléklete 
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154/2015.(XII.17.) határozat 4. melléklete 

 
 
 
154/2015.(XII.17.) határozat 5. melléklete 

 
 
154/2015.(XII.17.) határozat 6. melléklete 
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154/2015.(XII.17.) határozat 7. melléklete 

 
 
 
154/2015.(XII.17.) határozat 8. melléklete 

 
 
 
154/2015.(XII.17.) határozat 9. melléklete 
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154/2015.(XII.17.) határozat 10. melléklete 

 
 
154/2015.(XII.17.) határozat 11. melléklete 

 
 
154/2015.(XII.17.) határozat 12. melléklete 
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154/2015.(XII.17.) határozat 13. melléklete 

 
 
 
154/2015.(XII.17.) határozat 14. melléklete  
Régészeti lelıhelyek 
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154/2015.(XII.17.) határozat 15. melléklete 
ex lege szikese tó és ökológiai hálózat magterület 

 
 
ökológiai hálózat folytonos folyosó 
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154/2015.(XII.17.) határozat 16. melléklete 
„ Hidrogeológiai B védızóna”  
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154/2015.(XII.17.) határozat 17. melléklete 
Távlati erdısítés 
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154/2015.(XII.17.) határozat 18/1.. melléklete 
Országos vízvédelmi övezet lehatárolása 
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154/2015.(XII.17.) határozat 18/2.. melléklete 
Belvízjárta területek lehatárolása 

 
 
 
 
 
154/2015.(XII.17.) határozat 19. melléklete 
060/11 hrsz-ú térség 
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Basky András polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a rendelettel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a város helyi építési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 
12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 32/2015. (….) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 

 2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelmérıl 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökrıl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrıl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 30. § (1) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi Osztály és jogelıdje,  Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály és  jogelıdje, a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országos Vízügyi Fıigazgatóság , a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fıosztály és jogelıdje, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 
Vasúti és Hajózási Hivatala,  a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Útügyi Osztály és jogelıdje, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ, a Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály és jogelıdje, a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Fıosztály és jogelıdje, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdıfelügyeleti és 
Hatósági Osztály és jogelıdje, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetıje, a Bács-Kiskun Megyei 
Rendır-fıkapitányság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály és jogelıdje, a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala és a partnerségi egyeztetés szereplıi, valamint Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.p) és 3.1.c) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenırzı Bizottság és Mezıgazdasági Bizottság véleményének kikérésével a 
következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1)  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a város helyi építési szabályzatáról 

szóló 2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következı (4)-(5) 
bekezdésekkel egészül ki: 
 
„(4) Övezethatárra vonatkozó elıírások: 

a) Az övezethatár mentén nem kötelezı a telket megosztani, több övezettel érintett telek 
megosztás nélkül is rendezettnek tekintendı. 

b) A telek beépíthetı része a vonatkozó övezeti elıírás szerint jelölendı ki. A megengedett 
legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által elmetszett telekrészre 
számítandó, azaz mintha a telek megosztott lenne. 

c) Ha megosztásra kerül a telek az övezethatár mentén, a maradványtelekre nem kell 
alkalmazni a legkisebb teleknagyság elıírást. 

d) Mezıgazdasági és erdıterületen a mővelési ágak figyelembevételével különbözı 
övezetbe tartozó telek is kialakítható. 

e) Gazdasági területen belüli, különbözı építési övezetbe tartozó telkek is alakíthatók a 
kialakuló telek, telkek beépítési feltételei a b) pont szerintiek alapján határozandó 
meg. 
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(5) A szabályozási vonalak, melyek útszélesítést, útvonal korrekciót jelölnek, nem kötelezik az 

építési telek, az út tulajdonosát azonnali bontásra, telekalakításra, kisajátításra, a telek 
rendezettnek tekintendı, a szabályozással érintett telkeken azonban telekalakítás és építési 
munka -a szabályozást nem érintı építési munka kivételével- csak a tervezett 
szabályozásnak megfelelıen engedélyezhetı.” 
 

2. § 
 

(1) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) Nyúlványos telek beépítésre nem szánt és külterületi, illetve zártkerti fekvéső gazdasági 

terület kivételével nem alakítható.” 
 

3. § 
 

(1) A R. az 5. § után a következı alcímmel és 5/A. §-sal egészül ki: 
 

„Beépítésre nem szánt és beépítésre szánt terület közös elıírása 
 

5/A. § 
 

(1)  A szabályozási terv  „telek nem beépíthetı része” -ként lehatárolt telekrészen új építmény nem 
helyezhetı el, de meglévı épületek fennmaradása-, és a beépítettséget nem növelı, 
értéknövekedést nem eredményezı átépítése engedélyezhetı.” 

 
4. §  

 

(1) A R. 6. §-a a következı (14) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(14) Gazdasági területi övezetekben a beültetési kötelezettségő telekrészt csak az új beépítésnél 
kell figyelembe venni.” 

 

5. § 
 

(1) A R. 10. § (1) bekezdése a következı h) ponttal egészül ki: 
 
 [A Vt övezet területén az OTÉK szerinti építmények helyezhetık el]  
 

„h) Amennyiben a szabályozási terven az utcai homlokzatmagasság rögzített, akkor az 
építménymagasság annak megfelelı a közterület felıli 16 m-es sávon belül. A sávon kívül 
az általános szabályok érvényesek.” 

 
(2)  A R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:   

  
„(5) A Vt-4 jelő övezet területén a beépítési mód: szabadon álló, illetve a szabályozási 
terven jelölt építési hely szerinti. Építménymagasság: legfeljebb 12,5 m.” 

(3)       A R. 10. §-a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: 
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„(6) A Vt-2* elıírásai 
a) Beépítettség: max 80% 
b) Kialakítható telek: 500 m2 

c) Beépítési mód: zártsorú, a szabályozási terv szerinti építési hely figyelembevételével 
d) Zöldfelület: min 20% 
e) A szabályozási terven jelölt telekrész közhasználatú. 
f) Az övezet parkoló igénye saját telken és közterületen biztosítandó.” 

 
6. §    

 
(1) A R. 14. § (2) bekezdése a következı l) ponttal egészül ki: 

 
„l) K-piactér jelő építési övezet: 

la) Beépítés legnagyobb mértéke: 30 %.  
lb) Építménymagasság: legfeljebb 7,5 m. 
lc) Kialakítható legkisebb telekterület: 1000 m2. 
ld) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %. 
le) Az övezetben teljes közmővesítettség biztosítandó.” 

 

7. § 
 

(1) A R. 15. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(5)  A hálózati jelentıséggel nem rendelkezı külterületi utak megszüntethetık, illetve 
áthelyezhetık a telekalakítás általános feltételeinek, az egyéb földügyi és útügyi elıírások 
követelményeinek betartásával.” 

 
8. § 

 
(1)  A R. a következı 33.§-sal egészül ki: 

 
„33. § 

 
(1) A régészeti lelıhelyeket a szabályozási tervi mellékletek ábrázolják és a 8. melléklet 
tartalmazza.” 

 
9. § 

 
(1) A R. 36/A. §-a a következı 3. ponttal egészül ki: 

„3. A szabályozási tervlapokon ábrázolt ’H max.=’ magassági érték a jelölt építési helyre kerülı 
építmény(rész) megengedett építménymagasságát jelöli, amely érték felülírja az övezeti 
leírásban meghatározott értéket.” 

 
10. § 

 
(1) A R. a 36/A. § után a következı alcímmel és 36/B. §-sal egészül ki: 
 

„Sajátos jogintézmények 
36/B. § 
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(1)  A rendelet szabályozási tervi mellékleteiben foglaltak megvalósítása érdekében Lajosmizse 
Város Önkormányzata a következı sajátos jogintézményekrıl határoz:  

1. helyi közút céljára történı lejegyzés 
2. településrendezési szerzıdés 

(2)   Helyi közút céljára lejegyezhetık a szabályozási terven jelölt telekrészek. 
(3)  Településrendezési szerzıdés keretében végezhetı telekalakítás és építési munka a 

Pázmány utca - Kálvin utca - Bem utca - Mikszáth utca közötti tömbben.” 
 

11. § 
 

(1) A R. 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
(2) A R. a 8. melléklettel egészül ki. 

 
12. § 

 
(1)  A R 6. § (5) bekezdésben „A sávon kívül legfeljebb 5,5 m – az Lke-4 övezetben 4,5 m – 

építménymagasság építése engedélyezhetı az oldalhatáron álló beépítési mód egyéb szabályainak 
betartása esetén.” szövegrész helyébe a 
„A sávon kívül az építménymagasság legfeljebb 5,5 m (Lke-4 övezetben 4,5 m); kivéve, ha az 
épület(rész) távolsága mindkét oldalsó telekhatártól az 5,5 (illetve 4,5) m-t meghaladja, ekkor az 
épületrész számított építménymagassága legfeljebb az oldalsó telekhatártól való legkisebb 
távolság lehet, de nem haladhatja meg az övezetben meghatározott építménymagasság mértékét.” 
szöveg lép. 

 
13. § 

 
(1)  Hatályát veszti a R. 

1. 6. § (6) bekezdése, 
2. 11.§ (3) bekezdése, 
3. 12.§ (3) bekezdése, 
4. 22.§ (2) és (6) bekezdése, 
5. 34. § (5) bekezdésben az „és vegyes (Vt)” szövegrész,  
6. 35.§ (8) -(10) bekezdései 
7. 7. mellékletében a K1-K4, K6-K10, K12-K14 Külterületi szabályozási tervlapokon az 
„erdısítésre javasolt terület” jelölés.  

 
14. § 

 
(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követı 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követıen hatályát 

veszti. 
(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerısen el nem bírált ügyekben is, ha az a 

kérelmezı számára kedvezıbb. 
 
 
Basky András       dr. Balogh László  
  polgármester        jegyzı 

 
A rendelet kihirdetve: 2015.………. 
         dr. Balogh László  
          jegyzı 
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1. melléklet a 32/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
 

1. A R. 7. melléklete belterületi szabályozási tervi mellékletének B1 szelvénye az alábbiak 
szerint módosul: 
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2. A R. 7. melléklete belterületi szabályozási tervi mellékletének B2 szelvénye az alábbiak 

szerint módosul: 
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3. A R. 7. melléklete belterületi szabályozási tervi mellékletének B3 szelvénye az alábbiak 

szerint módosul: 
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4. A R. 7. melléklete belterületi szabályozási tervi mellékletének B5 szelvénye az alábbiak szerint 
módosul: 
1. tervrészlet 
 

 
 
2. tervrészlet 

 
 
3. tervrészlet 
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5. A R. 7. melléklete belterületi szabályozási tervi mellékletének jelmagyarázata és B6 szelvénye az 
alábbiak szerint módosul: 
 
1. tervrészlet 

 
 
 
2. tervrészlet 

 
 

 építési hely  kerítetlen telekrész-díszburkolatú közterületi kialakítással 

 közterületté alakítható telekrész  díszburkolat 
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6. A R. 7. melléklete belterületi szabályozási tervi mellékletének B7 szelvénye az alábbiak szerint 
módosul: 
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7. A R. 7. melléklete belterületi szabályozási tervi mellékletének B9 szelvénye az alábbiak szerint 
módosul: 
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8. A R. 7. melléklete belterületi szabályozási tervi mellékletnek B10 szelvénye az alábbiak szerint 
módosul: 
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9. A R 7. melléklete külterületi szabályozási tervi mellékletének K2 szelvénye az alábbiak szerint 
módosul: 
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10. A R 7. melléklete külterületi szabályozási tervi mellékletének K4 szelvénye az alábbiak 
szerint módosul: 
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11. A R 7. melléklete külterületi szabályozási tervi mellékletének K7 szelvénye az alábbiak szerint 
módosul: 
1. tervrészlet 

 
 
 
2. tervrészlet 
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12. A R 7. melléklete külterületi szabályozási tervi mellékletének K11 szelvénye az alábbiak 
szerint módosul 

 
1. tervrészlet      
 

    
 
 
2. tervrészlet: 
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3. tervrészlet 

 
 
 
4. tervrészlet 
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13.  A régészeti lelıhelyek a R 7. melléklete belterületi szabályozási tervi mellékletének B12 és a 
külterületi szabályozási tervi mellékletének K2, K3, K4, K7, K11, K12 szelvényein az alábbiak 
szerint módosulnak: 
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14. A R 7. melléklete belterületi szabályozási tervi mellékletének B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 
szelvényei és a külterületi szabályozási terv K10 szelvénye az alábbi „hidrogeológiai B védızóna” 
lehatárolással egészül ki: 
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15. A R 7. melléklet külterületi szabályozási tervi mellékletének K1, K3, K6, K7, K9, K10, K11. 
szelvényein az ökológiai folyosó határvonala az alábbiak szerint módosul: 
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16. A magterület lehatárolás a R 7. melléklet külterületi szabályozási tervének K10 szelvényén az 
alábbiak szerint módosul: 
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2. melléklet a 32/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„ 8. melléklet a 2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelethez 
 
Régészeti lelıhelyek 
azonosító lelıhelyszám név HRSZ    

27657 1 M5 D1. földnyerıhely 
0372/3, 0375/38, 0375/37, 0375/36, 0375/35,  
0375/34, 0375/33, 0375/29    

27660 2 Lajos 
0201/2, 0172/27, 0172/25, 0172/26, 0257/30,  
0257/33    

27661 3 M5 út 7. lelıhely 
0538/13, 0538/14, 0538/15, 0538/22, 0538/23,  
0538/24, 0538/25, 0538/30, 0538/31, 0537/2    

27664 4 Gimnázium 700    
27665 5 M5 út 16. lelıhely 0367/6, 0347/3, 0367/4    
27666 6 M5 út 26. lelıhely 0347/3, 0375/27, 0375/28, 0375/29, 0375/16    

27667 7 Mizse 1. 
0399/30, 0399/25, 0399/26, 0399/27, 0399/28,  
0399/29    

27668 8 M5 út 25. lelıhely 0347/3, 0375/25, 0375/31, 0375/32, 0375/27    

27669 9 Alsólajos 

0172/27, 0172/28, 0172/29, 0172/30, 0172/31,  
0172/32, 0172/79, 0172/80, 0172/34, 0172/73, 0172/74,  
0172/23, 0172/76, 0172/77   

27672 11 M5 út 1. lelıhely 0563/32, 0563/34, 0565/18    

27673 12 M5 út 2. lelıhely 
0565/19, 0563/34, 0565/20, 0536/27, 0536/18,  
0536/30, 0536/28, 0536/29    

27674 13 M5 út 3. lelıhely 0562/25, 0562/26, 0562/27, 0562/28, 0562/29    
27675 14 M5 út 4. lelıhely 0560/2, 0560/7, 0560/8, 0560/5    
27676 15 M5 út 5. lelıhely 0560/7, 0561/15    
27677 16 M5 út 6. lelıhely 0559, 0560/2, 0560/5, 0560/6, 0560/7, 0558/4    

27678 17 M5 út 8. lelıhely 
0520/6, 0520/24, 0520/8, 0520/17, 0520/22,  
0520/23, 0520/16, 0520/18    

27679 18 M5 út 9. lelıhely 0522/18, 0522/15, 0521, 0520/19    
27680 19 M5 út 10. lelıhely 0520/21, 0520/22, 0520/23, 0520/24, 0520/5, 0520/9    
27681 20 M5 út 11. lelıhely 0522/9, 0522/3, 0522/12    

27682 21 M5 út 12. lelıhely 
0524/12, 0524/13, 0524/15, 0524/16, 0524/17,  
0460/23, 0460/21, 0480/4    

27683 22 M5 út 13. lelıhely 0432/21, 0432/18, 0432/9, 0432/20, 0432/19    
27684 23 M5 út 14. lelıhely 0434/9, 0434/10, 0436/12, 0436/11, 0435    

27685 24 M5 út 15. lelıhely 

0424/18, 0424/19, 0424/20, 0424/21, 0422/32,  
0422/33, 0422/30, 0422/31, 0424/43, 0424/42,  
0424/4, 0426/18, 0424/1, 0424/7, 0424/26,  
0424/25, 0424/24, 0424/23, 0424/22, 0422/36,  
0422/34, 0422/9, 0422/13 

27686 25 M5 út 17. lelıhely 0371/13, 0372/2, 0371/14, 0371/15, 0373/8    
27687 26 M5 út 18. lelıhely 0369/7, 0370/1, 0371/11    

27688 27 M5 út 19. lelıhely 
0369/19, 0369/18, 0369/25, 0369/26, 0369/27,  
0369/28, 0369/16, 0369/7    

27689 28 M5 út 20. lelıhely 0368, 0367/6, 0367/7, 0369/10, 0369/21, 0369/14    
27691 30 M5 út 22. lelıhely 0403/24, 0410, 0375/19, 0375/18, 0403/45    
27692 31 M5 út 23. lelıhely 0401/20, 0401/21    
27693 32 M5 út 24. lelıhely 0375/41, 0375/42, 0375/43, 0375/44    
27694 33 M5 út 28. lelıhely 0391/3    
27695 34 M5 út 29. lelıhely 0389/4, 0390    

27696 35 M5 út 30. lelıhely 
0394/81, 0394/82, 0394/83, 0394/84, 0394/85,  
0394/28    

27697 36 M5 út 31. lelıhely 0394/22, 0394/23    
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27698 37 M5 út 32. lelıhely 

0394/100, 0394/101, 0394/62, 0394/63, 0394/59 
 
 
    

27699 38 M5 út 33. lelıhely 

0275/81, 0275/82, 0275/83, 0275/84, 0275/94,  
0275/86, 0275/76, 0275/77, 0275/78, 0275/79,  
0275/80, 0275/57    

27700 39 M5 út 34. lelıhely 0275/20, 0275/21, 0275/104, 0275/105, 0275/110    

27701 40 M5 út 35. lelıhely 
0259/6, 0259/7, 0259/33, 0259/34, 0259/49,  
0259/37    

27702 41 M5 út 36. lelıhely 
0272/9, 0272/10, 0272/3, 0271, 0269/7, 0269/8,  
0269/31    

27703 42 M5 út 37. lelıhely 

0269/9, 0269/10, 0269/17, 0269/28, 0269/29,  
0269/19, 0269/20, 0269/21, 0269/22, 994/1,  
994/2, 994/3, 994/4, 994/21, 994/22, 994/23,  
994/24, 994/25, 994/26, 994/27, 994/28, 997/3,  
997/4, 997/5, 997/6, 997/7, 997/8, 997/9,  
997/10, 997/37, 997/38, 997/39, 997/40, 997/41,  
997/42, 997/43, 997/44, 997/45, 997/46, 994/14,  
997/36, 997/12, 997/13, 997/14, 997/15, 997/16,  
997/17, 997/18, 997/19, 997/56, 997/57, 997/58,  
997/59, 997/60 

27704 43 M5 út 38. lelıhely 0263/28, 0263/13, 0263/15, 0263/24, 0263/8    

27705 44 M5 út 39. lelıhely 
0265/3, 0265/19, 0265/20, 0265/28, 0265/29,  
0265/30    

27706 45 M5 út 41. lelıhely 0269/2, 0269/26, 0268/15, 0268/19, 0268/20    

27707 46 M5 út 42. lelıhely 

0248/38, 0201/2, 0248/31, 0248/30, 0248/29,  
0248/27, 0248/4, 0248/5, 0248/43, 0248/44,  
0248/45, 0248/46, 0248/47, 0248/48, 0173/2,  
0173/38, 0173/37, 0173/36, 0173/3, 0173/15,  
0173/16, 0173/17, 0173/18 

27708 47 M5 út 44. lelıhely 

0173/20, 0173/21, 0173/22, 0173/23, 0173/24,  
0173/25, 0173/26, 0173/27, 0173/28, 0173/29,  
0173/30, 0173/31, 0173/7, 0173/8, 0174  

27710 49 M5 út 46. lelıhely 
0160/24, 0160/28, 0160/29, 0160/67, 0160/68,  
0160/13, 0160/22    

27711 50 M5 út 47. lelıhely 0150/34, 0150/33, 0150/4, 0150/20    

27712 51 M5 út 48. lelıhely 

054/17, 054/18, 054/20, 054/21, 054/28, 054/29,  
054/30, 054/5, 054/6, 054/13, 056/20, 056/3,  
056/19, 056/35, 056/8, 056/9, 056/10, 056/11,  
056/12, 056/25, 056/32, 056/5, 056/6, 056/7,  
056/30, 056/33, 056/34, 056/29, 058/28, 056/42,  
058/20, 056/27, 057/2, 058/10, 058/11, 058/12,  
058/13, 059, 060/16, 060/17 

27713 52 Mizsei templomrom 

0331/7, 0331/14, 0331/43, 0331/41, 0331/13,  
0331/34, 0331/10, 0331/9, 0331/36, 0331/16,  
0331/17, 0332/8, 0332/9, 0332/14, 0331/4,  
0320, 0331/44, 0463/12, 0463/11, 0331/35,  
0331/39, 0331/40, 0331/42 

56782 53 Kisjuhász tanya I. 
0133/13, 0133/14, 0133/15, 0133/16, 0133/26,  
0133/27    

56783 54 Kisjuhász tanya II. 0134/21, 0133/27    
56898 56 M5 43. lelıhely 0172/77    

56901 57 M5 43/c. - O. Nagy-tanya 
0172/75, 0172/56, 0172/55, 0172/54, 0172/53,  
0172/70    

56902 58 M5 43/d lelıhely 0160/8    
56903 59 M5 13/a lelıhely 0440/13, 0440/14, 0440/16    
57003 60 Szebenyi-dőlı, Verebes-tanya 0319/10    
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57005 61 Jámbor-dőlı 0314/12, 0316, 0314/7, 0314/10, 0314/11, 0314/13    
57007 62 Mizsei-dőlı I. 0488/17    
57009 63 Mizsei-dőlı II. 0488/14    
57010 64 Mizsei-dőlı III. 0488/13, 0488/10, 0488/11, 0488/12    
61916 65 Kenderesi-dőlı 0732/37, 0731/3, 0731/15, 0732/32    

61920 66 Kenderesi-dőlı II. 
0733/34, 0730, 0733/35, 0732/32, 0733/16,  
0733/15, 0732/33    

61924 67 Kenderesi-dőlı III. Szarvas-tanya 

0733/49, 0733/7, 0733/5, 0733/4, 0733/60,  
0733/58, 0733/56, 0733/57, 0733/53, 0733/54,  
0733/55, 0733/9, 0733/8, 0733/43, 0733/45  

61930 68 Csigan Jószi-tanya 0742/6, 0742/2, 0742/5    

61934 69 Barna-dőlı 
0745/13, 0745/28, 0745/30, 0745/14, 0745/27,  
745/29    

61952 70 Koncsik-dőlı 
060/19, 060/16, 060/17, 060/18, 060/30, 060/2,  
060/3    

61958 71 Bujdosó-dőlı 
0142/16, 0142/3, 0141, 0142/7, 0142/11, 0142/10, 
0142/12    

61960 72 Busdosó-tanya 081/7, 081/12, 081/11, 081/21, 081/10    

61964 73 Csillik-dőlı I. 

098/24, 092, 096/10, 096/9, 093/21, 091/13,  
091/14, 098/17, 098/18, 098/16, 098/19,  
098/20, 091/20, 091/16, 097, 098/21, 098/23,  
098/13, 093/17, 093/18, 093/2, 093/19, 093/20 

61968 74 Csillik-dőlı II. 096/6, 096/11, 096/12, 096/10    

61974 75 Csillik-dőlı III. 
096/16, 096/7, 096/12, 096/10, 096/8, 096/24,  
096/13, 096/4, 096/3, 096/5    

61976 76 Csillik-dőlı III. Kollár tanya 
0105/21, 0105/17, 0105/22, 0105/33, 0105/7,  
0105/10, 099    

72635 77 Szebenyi-dőlı 1/a 0319/8    
72637 78 Szebenyi-dőlı 1/c 0319/10, 0319/11, 0316    

27658 79 Szennyvíztisztító telep 
0401/57, 0401/56, 0401/26, 0401/63, 0401/59,  
0401/5    

83591 80 Suba- halom 0119, 0121/2, 0120, 0121/21, 0121/20    

85307 81 Lajos-Tarnai föld 

0257/8, 0257/10, 0257/11, 0257/14, 0257/15,  
0257/16, 0257/34, 0257/28, 0257/5, 0257/4,  
0257/22, 0257/23, 0257/18, 0257/17, 0257/31,  
0257/27, 0257/35, 0250/6, 0250/5, 0250/4,  
0253, 0250/7 

 
4. Napirendi pont 
Kérelem elszámolási határidı meghosszabbításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Csatornás történet végére érünk. Meg kell próbálni minden részletét 
lezárni. A vízi közmő társulatot létrehoztuk. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
2015. április 07-i ülésén döntött arról, hogy a Lajosmizsei Víziközmő-társulat részére 15.000.000.- forint 
fejlesztési célú, vissza nem térítendı támogatást biztosít. Felhatalmazott továbbá az Együttmőködési 
megállapodás elıkészítésére és megkötésére. A 2015. április 22-én megköttetett az Együttmőködési 
megállapodás a Társulattal, amelynek értelmében a támogatási összeget 2015. december 15-ig fel kell 
használnia és 2015. december 31-ig el kell számolnia a felhasznált összeggel.  Az Együttmőködési 
megállapodás alapján a határidıben fel nem használt összeg a támogató Lajosmizse Város 
Önkormányzata számlájára visszafizetendı. A Víziközmő-társulat elnöke, dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester úr kérte, hogy 2016. április 30-ig - amíg az elszámolási eljárás befejezıdik – 
hosszabbítsuk meg az elszámolási határidıt. Kérdezem alpolgármester urat kíván-e valamilyen 
információt hozzá tenni? 
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dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Köszönöm szépen, teljesen korrekt volt a tájékoztatás. Sebık 
Mártához lenne egy kérdésem, mint a Felügyelı Bizottság elnökéhez és, mint könyvvizsgálóhoz lenne 
kérdésem. Az elszámolásunkat számlamásolatokkal, egyéb pénzügyi bizonylatokkal igazoljuk, nekünk 
vannak banki költségek, megbízási díjak, ezekbe ez belefér? 
 
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke: Belefér. Számlamásolattal, számviteli bizonylat 
kell. Ezt módosítani kell az elıterjesztésben. 
 
Basky András polgármester: A Pénzügyi ellenırzı Bizottság támogatta. Van-e valakinek még kérdése, 
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja az elszámolási 
határidı meghosszabbításáról szóló határozat-tervezetet az elıbb elmondott módosítással, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta:  
 
155/2015.(XII.17.) ÖH 
Döntés az elszámolási határidı meghosszabbításáról 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Lajosmizsei Víziközmő-
társulat kérelemét és engedélyezi a 2015. április 22-én Lajosmizse Város Önkormányzata és a 
Lajosmizsei Víziközmő-társulat között megköttetett Együttmőködési megállapodás módosítását az 
alábbiak szerint:  

 
- Az Együttmőködési megállapodás 4.) pontjában a „Kedvezményezett az összeg felhasználását 

követıen 2015. december 31-ig köteles részletes szakmai és pénzügyi elszámolást küldeni a 
felhasznált összegrıl. Az elszámolást számlamásolattal igazolják.” szövegrész helyébe a 
„Kedvezményezett az összeg felhasználását követıen 2016. április 30-ig köteles részletes 
szakmai és pénzügyi elszámolást küldeni a felhasznált összegrıl. Az elszámolást 
számlamásolattal, illetve egyéb számviteli bizonylatokkal igazolják.” szövegrész kerül. 
 

- Az Együttmőködési megállapodás 7.) pontjában „A támogatás összegét a Kedvezményezett a 
Lajosmizsei Víziközmő-társulat tagjai részére történı érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésére 
használhatja fel” szövegrész helyébe „A támogatás összegét a Kedvezményezett a Lajosmizsei 
Víziközmő-társulat tagjai részére történı érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésére és 
mőködési költségeinek fedezésére használhatja fel.” szövegrész kerül. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert a 2015. 

április 22-én kelt Együttmőködési megállapodás módosítására és felhatalmazza annak 
aláírására. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2015. december 17. 

 
5. Napirendi pont 
Az önkormányzat 2016. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása 
Elıadó: dr. Balogh László jegyzı 
 
Basky András polgármester: Minden év végén az önkormányzatnak kötelezettsége. A belsı ellenırzési 
tervet jóváhagyni. Az év elején beszámolunk az idei év ellenırzésérıl.  Kérdeztem Jegyzı urat, hogy 
kíván-e kiegészítést tenni. Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 
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Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki 
elfogadja az önkormányzat 2016. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyásáról szóló határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:  
 
156/2015.(XII.17.) ÖH 
Az önkormányzat 2016. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2016. évi belsı 
ellenırzési tervét, amely jelen elıterjesztés 1. mellékletét képezi. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, jegyzı. 
Határid ı: 2015. december 17. 
 
6. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. évi munkaterve 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Minden évben meghatározzuk a következı év munkatervét. Ebbe a tervbe 
csak azokat a pontokat tudjuk beletenni, amelyek egyrészt visszatérıek, vagy amelyet már biztosan látunk 
elıre. Jegyzı úr áttekintette, jóváhagyta a munkatervet. Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolta. 
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki 
elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. évi munkatervérıl szóló 
határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:  
 
157/2015.(XII.17.) NORMATÍV határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 2016. évi munkaterve 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete az alábbiakban fogadja el a Képviselı-testület 2016. évi 
munkatervét:  

Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2016. évi munkaterve  
 

A Képviselı-testületi ülések helye: Lajosmizse Város Városháza díszterme 
 
A Képviselı-testületi ülés idıpontja és napirendi pontjai: 
 
2016. január 
 
1. Jelentés a 2015. július 1-tıl 2015. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 
2015. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásról  

Elıterjesztı:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítéséért felelıs:   dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:              Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Elızetes bizottsági tárgyalás:   - 
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2. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás felülvizsgálata 
 Elıterjesztı:     Basky András  polgármester  
 Elıkészítéséért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 
 Elıkészítésében résztvevı:              Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 

Elızetes bizottsági tárgyalás:   Pénzügyi Ellenırzı Bizottság 
 
3. Interpelláció 
 
2016. február 
 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2016. (….) önkormányzati rendelete a 2016. 

évi költségvetésrıl      
Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:    Rimóczi Erika Pénzügyi irodavezetı 
      Intézményvezetık 
Elızetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   

       Önkormányzati Bizottság 
Mezıgazdasági Bizottság 

             
2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete a 2015. 

évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról    

Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:    Rimóczi Erika Pénzügyi irodavezetı 
Elızetes bizottsági tárgyalás:  Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   

 
3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Elıterjesztı:     Basky András polgármester 

Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:               Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens  
Elızetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   
      Önkormányzati Bizottság  
 

4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról   

Elıterjesztı:     Basky András polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı: Kasnyikné Fölházi Tünde környezetvédelmi ügyintézı   
Elızetes bizottsági tárgyalás:   Pénzügyi Ellenırzı Bizottság  

 

5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a nem 
közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 
szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.   

Elıterjesztı:     Basky András polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı: Kasnyikné Fölházi Tünde környezetvédelmi ügyintézı  
Elızetes bizottsági tárgyalás:   Pénzügyi Ellenırzı Bizottság  

 

6. Lajosmizse Város 2016. évi Kulturális rendezvénynaptárának elfogadása 
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Elıterjesztı:     Basky András polgármester 

Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:    Horváth Sándor pályázati referens  
Elızetes bizottsági tárgyalás:   Önkormányzati Bizottság  
 

7. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 2016. évi munkatervének elfogadása 
Elıterjesztı:     Basky András polgármester 

Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:    Horváth Sándor pályázati referens  
Elızetes bizottsági tárgyalás:   Önkormányzati Bizottság  
     

8. XXIII. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása 
Elıterjesztı:     Basky András polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı: Horváth Sándor pályázati referens   
Elızetes bizottsági tárgyalás:   Önkormányzati Bizottság  
 

9.  Interpelláció 
 

2016. március        

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve 

      Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
      Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı  
      Elıkészítésében résztvevı:   dr. Tóth Andrea irodavezetı 
      Elızetes bizottsági tárgyalás:  Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   
 

2. Lajosmizse Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 
Elıterjesztı:     Basky András polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı: Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintézı 
Elızetes bizottsági tárgyalás:   Önkormányzati Bizottság  
      Pénzügyi Ellenırzı Bizottság 
      Mezıgazdasági Bizottság  

 
3. Interpelláció 
 
2016. április 
 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2016. (…) önkormányzati rendelete a 2016. 

évi költségvetésrıl szóló …/2016. (...) önkormányzati rendelet módosításáról    

       Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
       Elıkészítéséért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:    Rimóczi Erika Pénzügyi irodavezetı 

Elızetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   
 

2. A 2016. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása 
      Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
      Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı  
      Elıkészítésében résztvevı:  Kasnyikné Földházi Tünde  környezetvédelmi ügyintézı 

  
Elızetes bizottsági tárgyalás:  Önkormányzati Bizottság 

       Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   
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3. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról Elıterjesztı: 
    Basky András  polgármester  
 Elıkészítéséért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 
 Elıkészítésében résztvevı:              Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 

Elızetes bizottsági tárgyalás:   Pénzügyi Ellenırzı Bizottság 
 

4. Interpelláció 
 
2016. május 
 
1.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a 2015. 

évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 2015. évi zárszámadása  

Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:   Rimóczi Erika Pénzügyi irodavezetı   

 Elızetes bizottsági tárgyalás:   Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   
 
2.  Lajosmizse Város Jegyzıjének beszámolója az adóztatásról 

Elıterjesztı:     dr. Balogh László jegyzı   
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:   Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport vezetı 
Elızetes bizottsági tárgyalás:  Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   

 
3. 2015. évi belsı ellenırzési jelentés  

Elıterjesztı:     dr. Balogh László jegyzı 
       Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:    dr. Csikai Zsolt belsı ellenır 

Elızetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   
 
4. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése 

      Elıterjesztı:     Basky András polgármester  
      Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
      Elıkészítésében résztvevı:   Rostásné Rapcsák Renáta intézményi  

       referens     

 Elızetes bizottsági tárgyalás:   Önkormányzati Bizottság 

 
5. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2015. évben végzett munkáról  

Elıterjesztı:     dr. Balogh László jegyzı   
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Beszámoló elkészítéséért felelıs:                  Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
Elıkészítésében résztvevı:   Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai 
Elızetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   

       Önkormányzati Bizottság 
 Mezıgazdasági Bizottság 
 

6. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2015. 
évrıl 

Elıterjesztı:     Basky András polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
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Beszámoló elkészítéséért felelıs:                  Tengölics Judit IGSZ vezetı 
Elıkészítésében résztvevı:   Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
 Elızetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   

   Önkormányzati Bizottság 
 
7.   Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2015. évrıl 

Elıterjesztı:     Basky András polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Beszámoló elkészítéséért felelıs:                  Guti Istvánné igazgató 
Elıkészítésében résztvevı:   Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
Elızetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   

        Önkormányzati Bizottság 
8. Interpelláció 
 
2016. június  
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2016. (…) önkormányzati rendelete a 
2016. évi költségvetésrıl szóló …/2016. (...) önkormányzati rendelet módosításáról    

       Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
       Elıkészítéséért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:    Rimóczi Erika Pénzügyi irodavezetı 

Elızetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   
 
 
 
2. Interpelláció 
 
2016. július       Szünet 
 
 
 2016. augusztus 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2016. (…) önkormányzati rendelete a 
2016. évi költségvetésrıl szóló …/2016. (...) önkormányzati rendelet módosításáról    

       Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
       Elıkészítéséért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:    Rimóczi Erika Pénzügyi irodavezetı 

Elızetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   
 

2. Jelentés a 2016. január 1-tıl 2016. június 30-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 
2016. június 30-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásról  
      Elıterjesztı:     dr. Balogh László jegyzı 
 Elıkészítéséért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 

Elıkészítésében résztvevı:               Muhariné Mayer Piroska aljegyzı  
      Elızetes bizottsági tárgyalás   - 

 
3. Interpelláció 
 
2016. szeptember 
 

1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetérıl a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl, és 
az azzal kapcsolatos feladatokról  

Elıterjesztı:     Basky András polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
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Beszámoló elkészítésében közremőködı:  Kecskeméti Városi Rendırkapitányság képviselıje 
Elıkészítésében résztvevı:   Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 

Elızetes bizottsági tárgyalás:   Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   

 

2.   Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról   
 Elıterjesztı:     Basky András polgármester  
 Elıkészítéséért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 
 Elıkészítésében résztvevı:   Rimóczi Erika Pénzügyi irodavezetı  
 Elızetes bizottsági tárgyalás:                 Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   

 

3.   Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
Elıterjesztı:     Basky András polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:   Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
Elızetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   

       Önkormányzati Bizottság 
4. Interpelláció 
 

2016. október 

1.  A Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsa elnökének beszámolója a Társulási Tanács munkájáról  

 Elıterjesztı:     Basky András polgármester 

 Elıkészítésért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 

 Elıkészítésben résztvevı:    Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
Elızetes bizottsági tárgyalás:    Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   

       Önkormányzati Bizottság 
 Mezıgazdasági Bizottság 
 
 
 

2. Lajosmizse Város Sportkoncepciójának felülvizsgálata 
Elıterjesztı:     Basky András polgármester 

 Elıkészítésért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 

 Elıkészítésben résztvevı:   Dodonka Csaba pályázati referens  

 Elızetes bizottsági tárgyalás:    Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   

       Önkormányzati Bizottság 
 Mezıgazdasági Bizottság 
 

3. Interpelláció 

 

2016. november 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2016. (…) önkormányzati rendelete a 
2016. évi költségvetésrıl szóló …/2016. (...) önkormányzati rendelet módosításáról    

       Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
       Elıkészítéséért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:    Rimóczi Erika Pénzügyi irodavezetı 

Elızetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   
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2. Interpelláció 
 

2016. november     Közmeghallgatás 

 

2016. december 

 

1.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2017. évi munkaterve 
     Elıterjesztı:     Basky András polgármester 

      Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
      Elıkészítésében résztvevı:                Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens  
        Elızetes bizottsági tárgyalás:  Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   

       Önkormányzati Bizottság 
 Mezıgazdasági Bizottság 

2. 2017. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása 
   Elıterjesztı:     dr. Balogh László jegyzı  
   Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
   Elıkészítésében résztvevı:   dr. Csikai Zsolt belsı ellenır  
   Elızetes bizottsági tárgyalás:  Pénzügyi Ellenırzı Bizottság   
 

3. Lajosmizse Város 2017. évi Kulturális rendezvénynaptárának elfogadása 
Elıterjesztı:     Basky András polgármester 

Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:    Horváth Sándor pályázati referens  
Elızetes bizottsági tárgyalás:   Önkormányzati Bizottság  

 
4. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 2017. évi munkatervének elfogadása 

Elıterjesztı:     Basky András polgármester 

Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:    Horváth Sándor pályázati referens  
Elızetes bizottsági tárgyalás:   Önkormányzati Bizottság  

 
5.   Interpelláció 

 
Basky András     dr. Balogh László  
polgármester             jegyzı     

  
Felelıs: Képviselı-testület, jegyzı. 
Határid ı: 2015. december 17. 
 
7. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Azért vált szükségessé a közbeszerzési terv módosítása, mert munkagépet 
szeretnénk vásárolni, de ennek értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. Felül kellett vizsgálni a 
közbeszerzési szabályzatot is, hogy megfeleljen a 2015. november 1-jén életbe lépı új közbeszerzési 
törvénynek. Megkértük a közbeszerzési szakértelemmel rendelkezı Imperial Tender Kft-t, akik 



 
 

58 
 

 

áttekintette a szabályzatunkat, így az a törvényeknek megfelelı. Kérdezem dr. Tóth Andreát, hogy kíván-
e hozzászólni? A kiosztós anyag szerinti határozat-tervezetet szavaztatom. 
 
dr. Tóth Andrea Jegyzıi irodavezetı: Köszönöm, nem. 
 
Basky András polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a közbeszerzési szabályzat módosításával kapcsolatos döntések 
meghozataláról szóló határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-
testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:  
 
158/2015.(XII.17.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatának módosításával kapcsolatos 
döntések meghozatala 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés mellékletét képezı 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatot.  

 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. december 17. 
 
Basky András polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról szóló határozat-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:  
 
159/2015.(XII.17.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi 
közbeszerzési tervének módosítását megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint elfogadta. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. december 17. 
 
8. Napirendi pont 
Halotthőtı berendezés megrendelése 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A kettı halotthőtı berendezés van, mindkettı kettı személyes, régi, 
javítani kellene. A Babérkoszorú Temetkezési Vállalkozás kéri, hogy cseréljük le. Árajánlatokat kértünk 
be, három érkezett be mindezidáig. A Frigo Frost ajánlata ezek közül a legkedvezıbb, 1.371.000 Ft, kettıt 
rendelnénk belıle. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta.  
 
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke: A Frigo Frost és a Thermotechnika árajánlata között 
mindössze 44.000 Ft a különbség, az egyik budapesti, a másik debreceni cég. A szállítással együtt is a 
Frigo Frost ajánlata a kedvezıbb? Karbantartási költségek is figyelembe lettek véve? 
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Dodonka Csaba: Az üzemeltetı véleményét kikértük és ık a Frigo Frost Kft-t javasolták. 
 
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke: Ha az üzemeltetı tapasztalat szerint ez a jobb, akkor 
elfogadom. 
 
Orbán Antal képviselı: Az elektromos fogyasztás esetleg szóba került? 
 
Dodonka Csaba: Az ajánlatban szerepel.  
 
Basky András polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a halotthőtı berendezés megrendelésérıl szóló határozat-
tervezetet, amelyben a Frigo Frost Kft ajánlatát fogadjuk el, tılük rendeljük meg a halotthőtı berendezést, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:  
 
160/2015.(XII.17.) ÖH 
Döntés halotthőtı berendezés megrendelésérıl 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megrendeli Frigofrost Kft.-tıl bruttó 
2.743.200.- forint összegben a két darab kéttálcás halotthőtı berendezést az elıterjesztés  mellékletét 
képezı árajánlatában foglaltak szerint.  

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenti megrendelés kiadásait Lajosmizse 

Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelete 2. mellékletének 2. táblázata „2.1. Beruházások” sora terhére biztosítja. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási 

szerzıdések aláírására. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2015. december 17. 
 
9. Napirendi pont 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetıi megbízás kiírásának 
véleményezése 
 
Basky András polgármester: Döntenünk kell arról, hogy a Lajosmizse Fekete István Általános Iskola 
igazgatói állását, pályázat útján kívánjuk-e betölteni vagy a nélkül. Január 8-ig kell visszajeleznünk. Azt 
javasoljuk, hogy pályázat kiírás útján legyen betöltve a pozíció, így az elıterjesztésben is így készült el a 
határozat-tervezet. 
 
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki 
elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:  
 
 
161/2015.(XII.17.) ÖH 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetıi megbízás kiírásának 
véleményezése 
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Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete javasolja, hogy a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ által fenntartott, az önkormányzat által mőködtetett Lajosmizsei 
Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetıjének kiválasztására - a 
2016.augusztus 16.- 2020. augusztus 15-ig tartó ciklusban – pályáztatás alapján kerüljön sor.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Basky András polgármestert, 
hogy fenti döntésrıl a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerületét 
tájékoztassa.   
 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. december 17. 
 
10. Napirendi pont 
Polgármester 2015. évi jutalma 
Elıadó: Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke 
 
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke: Az Önkormányzati Bizottság figyelemmel kísérte 
polgármester úr 2015. évben végzett munkáját és megállapítható, hogy az önkormányzat 2015-ben is 
eredményesen gazdálkodott, hitelfelvételre nem szorult, az önkormányzati törvényben rögzített feladatait 
teljesítette. Az elmúlt évek során számos sikeres pályázat került megvalósításra. Szépül az Iskola-tó. Az iskola 
belsı felújítása is zajlik, napelem került kihelyezésre. Attila utcai óvodában is energetikai felújítások voltak.  
Polgármester úr munkájával a település biztos és kiegyensúlyozott mőködését, az itt élık érdekeit szolgálja. 
Látszik a fejlıdés, a megújulás. Polgármester úr áldozatkész munkát végez. A nap 24 órájában polgármester. 
nincs olyan idıpont, amikor nem lehet ıt felkeresni. Köszönet mellett elismerést javaslok. 
A képviselı-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott idıszakban 
végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megilletı 
illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét.” A polgármester illetménye a 119/2014. (X.22.) önkormányzati 
határozat alapján: 523.514.- Ft, mely az elızı ciklushoz képest nem változott. Mindezekre tekintettel kérem a 
tisztelt Képviselı-testületet, hogy a bizottság javaslatát tárgyalja meg és fogadja el. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! Érintettségem révén nem kívánok szavazni.  
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki 
elfogadja, hogy Basky András polgármester személyes érintettséget jelentett be a napirendihez kapcsolódóan, 
továbbá azt is, hogy a polgármester a szavazásban nem kíván részt venni, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta:  
 
162/2015.(XII.17.) ÖH 
Polgármester szavazásban történı részvétele 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi azt, hogy Basky András 
polgármester személyes érintettséget jelentett be a napirendihez kapcsolódóan, továbbá azt is, hogy a 
polgármester a szavazásban nem kíván részt venni.   
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. december 17. 
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki 
elfogadja, hogy a Basky András polgármester jutalmát 2015. évre 523.514- Ft-ban állapítja meg, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt 1 fı (Basky András) nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:  
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163/2015.(XII.17.) ÖH 
Polgármester 2015. évi jutalma 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzati Bizottság javaslatára Basky 
András polgármester jutalmát a város fejlıdése, fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként 2015. 
évre 523.514- Ft-ban állapítja meg.  
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. december 17. 
 
11. Napirendi pont 
Interpellációk 
 
Keresztes Ferenc Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Egy majdnem közérdekő bejelentést tenni. 
Közismert a növény védıszer forgalmazás és vásárlás teljes mértékben papírhoz kötött. Vásárlásra 
jogosító bizonyítvánnyal kell rendelkezni, ennek megszerzésére január 11-én indul tanfolyam 
Lajosmizsén. Falugazdász elıtt kihirdetett programban megtekinthetı a telefonszámos elérhetıség. Ötévi 
vásárlásra jogosít fel a bizonyítvány.  
 
Basky András polgármester: Mennyi ideig tart a tanfolyam? 
 
Keresztes Ferenc Mezıgazdasági Bizottság elnöke: 80 órás a tanfolyam, a továbbképzés 10 órás. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük az információt. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Kossuth Lajos utcában egy idıs ember háza megroggyant. Nincs 
biztosítása, de jelentıs felújításara szorul a ház. Tud valamilyen segítséget nyújtani az önkormányzat? 
Nincs hova menni-e. Sok építési vállalkozó volt, aki profitált a pályázatokból, talán ıket is meglehetne 
szólítani, hogy segítsenek.  
 
Basky András polgármester: Ismerjük a problémát, voltunk kint felmérni a helyzetet kollegákkal. 
Próbálunk segíteni. A legszükségesebb intézkedéseket megtettük. Csatornázás miatt felvetıdött az a 
kérdés, hogy esetleg amiatt történhetett-e, de a kivitelezı véleménye szerint nem, nem voltak a házhoz 
olyan munkálatok, amelyek ezt eredményezhették volna. Igyekszünk segíteni, de teljes körően nem 
tudjuk megoldani. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Bízom az építkezési vállalkozók segítségében. 
 
Basky András polgármester: Kérdezem az interpellálókat, hogy az általam adott választ elfogadják-e. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Igen, elfogadom. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Amennyiben több interpelláció nincs, több napirendi 
pont nem lévén, a mai ülést 13.50 órakor bezárom.  
 

K.m.f. 

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


