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72/2015. (IX. 22.) PEB hat.        A Közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő 
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                                                       módosításának elfogadása 
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77/2015. (IX. 22.) PEB hat.          Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi  
                                                       vagyonmérlegének felülvizsgálatával kapcsolatos 
                                                       döntések meghozatala 
78/2015. (IX. 22.) PEB hat.      Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos   
                                                        pályázat lezárása 
79/2015. (IX. 22.) PEB hat.          Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata  
                                                        2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
80/2015. (IX. 22.) PEB hat.          Hajléktalan személyek nappali ellátása 
81/2015. (IX. 22.) PEB hat.  Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati   
                                                        Bizottsága és Pénzügyi Ellenőrző  Bizottsága   
                                                        részére a háziorvosoknak nyújtható helyi   
                                                        iparűzési adó mentességről, kedvezményről 
82/2015. (IX. 22) PEB hat.           Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati  
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                                                        Bizottsága és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága ré- 
                                                        szére a szociális rendelettel kapcsolatos elképze- 
                                                        lések 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőr- 
               ző Bizottsága 2015. szeptember 22-én, reggel 8.00 órakor megtartott   
               bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta   bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      dr. Tóth Andrea irodavezető 
      Mezeiné Hrubos Henrietta csoportvezető 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Tengölics Judit IGSZ vezetője 
      Kovács István őrsparancsnok 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb napirendi pont 
tárgyalására, illetve módosításra javaslata? Amennyiben nincs, nekem az lenne a 
javaslatom, hogy azokat a napirendi pontokat tárgyaljuk először, amelyekhez 
vendégek érkeztek, s lenne egy plusz napirendi pont felvételére javaslatom, a 
„Hajléktalan személyek nappali ellátása”. Aki ezekkel a módosításokkal elfogadja a 
napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
1./  Rendezési tervi vélemények elfogadása    Basky András  
               polgármester 
2./  A közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerás  Basky András 
      beruházáshoz kapcsolódó többletköltség biztosítása  polgármester 
3./  Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről  Basky András 
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     szóló  beszámoló elfogadása         polgármester 
4./ A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-ja- Basky András           
      vító Önkormányzati Társulás társulási Megállapodása 3. szá- polgármester 
      mú módosításának elfogadása       
5./ A Lajosmizse, Mizse külterületén elhelyezkedő, 0406. helyraj- Basky András 
      zi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala polgármester 
6./  Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Basky András 
      Ösztöndíjrendszerhez       polgármester 
7./  Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi vagyonmérlegé- Basky András 
      nek felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatala  polgármester 
8./  Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi gaz- Basky András 
      dálkodásának II. félévi helyzetéről     polgármester 
9./  Egyebek 
 - Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati Bizottsága  
    és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága részére a háziorvosoknak 
              nyújtható helyi iparűzési adó mentességről, kedvezményről 

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

              Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága részére. 
              A szociális támogatások felhasználása. 
10./ Városmarketing megbeszélés 
 
 
1./ Napirendi pont 
Rendezési tervi vélemények elfogadása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A településfejlesztési tervek módosítása elfogadási szakaszához érkezett. A lakossági 
partnerek részéről két észrevétel érkezett, az egyik az OTBA Horstel Kft részéről. A 
cég a Nuspl Hungária Kft. korábbi telephelyét vette meg és az ott lévő csarnoképület 
engedélyezési eljárása során felmerült kisebb szabályozási problémának a javítását 
kéri. Az adás-vétel során kiderült, hogy jelentős eltérések vannak. Kérik a szabályozási 
probléma javítását. Az átalakításhoz hozzájárulunk és a módosítással kapcsolatban én 
mindenképpen azt javaslom, hogy haladjon a dolog. 
A másik észrevétel a Mizse Pack Kft részéről érkezett. Kéri a korábbi telephelye 
beépítési lehetőségének javítását, Vt-2 övezetből Vt-1 övezetbe áthelyezését, illetve 
kérelme indoklásául észrevételt tesz az Attila utca beépítésének néhány további 
elemére. A Farkas Gábor építész által készített építési tanulmányban van egy 
elfogadott városrendezési terv, ami a városközpontot és az Iskola-tó környékét érinti. 
A valamikori gazdaköri épületről van szó. Vt-2-es övezetből Vt-1-es övezetbe való 
sorolást szeretnének. A felépítendő épületek magassága megváltoztatható. A Vt-1-ben 
az épületek magassága 10 m, a melléképületek magassága pedig 8 m lehet. Ez segítené 
a város fejlődését, szépülését. 
Kérdezem Kovács Gábort ezzel kapcsolatban. 
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Kovács Gábor főépítész 
A meglévő rendezési terv módosítása ez a döntés. A terv kidolgozása megtörtént. A 
vélemények összeállnak a hatósági állásfoglalásokból és két további vélemény érkezett 
be.  
Sebők Márta bizottság elnöke 
Javaslom, hogy adjuk hozzájárulásunkat ahhoz, hogy a Vt-1-es övezetbe kerüljön az 
ingatlan és a ráépítendő épületek ezt az építési lehetőséget megkapják. Van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés, vélemény? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom. erre vonatkozóan az előterjesztés határozat-
tervezetét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.   
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta:  
71/2015. (IX. 22.) PEB hat. 
Rendezési tervi vélemények elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
  Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2015. szeptember 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
A Közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerás beruházáshoz kapcsolódó 
többletköltség biztosítása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Bizonyos BM-es pályázatra benyújtott az önkormányzat egy fejlesztési tervet, mely 
Lajosmizse főközlekedési útvonalának bekamerázását jelentené. 8,5 millió forintba 
kerülne. 4.675.000.- Ft lenne a támogatott összeg. A támogatást csökkentették 66 %-
ra. A térfigyelő kamerák antennával működnek. Hét ponton épülne Lajosmizsén 
térfigyelő kamera: 
- 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219. (Gomép Kft. telephely) 
- 6050 Lajosmizse, Ceglédi út és az Elkerülő út kereszteződésében található  
   körforgalom. 
- 6050 Lajosmizse, Szent Vendel utca 62. (Vasúti átjáró) 
- 6050 Lajosmizse, Dózsa György út és Kálvin utca sarok. 
- 6050 Lajosmizse, Rákóczi utca és Dózsa György út sarok. 
- 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. – Fekete István Általános Iskola Játszótér. 
- 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1. – Volt Kollégium főbejárata. 
 
A megvalósítással kapcsolatban három pályázat érkezett be: 
Kiskom Networks Kft. (6000 Kecskemét, Forradalom u. 24. képv: Kiss Norbert 
ügyvezető igazgató) adta bruttó 6.406.143.- forint értékben. A másik két árajánlat 
értéke: NBB Vagyonvédelmi Kft. bruttó 6.993.730.- forint és T-Systems 
Magyarország Zrt. bruttó 10.340.073.- forint. A legkedvezőbb ajánlatot a Kiskom 
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Networks Kft adta 6.406.143.- Ft értékben. Az elnyert támogatás és a legkedvezőbb 
árajánlat közötti eltérés bruttó 1.731.142.- forint. 
A tárgyalások következményként a Kiskom Networks Kft. adott egy újabb árajánlatot 
bruttó 5.990.156.- forint értékben. A csökkentett értékű árajánlat esetében az elnyert 
támogatás és az árajánlat közötti eltérés bruttó 1.315.155.- forint. A beérkezett 
árajánlatok értékelését Nagy István elvégezte. Az eredeti és a csökkentett értékű 
árajánlat közötti különbség 415.987.- forint. Csökkentett műszaki tartalommal kerülne 
megvalósításra a beruházás. Kevesebb szünetmentesítő tápegység lenne, amit 
beépítene a Kiskom Kft. Monitort nem építene be a kábelezésbe, ami miatt nem lehet 
követni a gépkocsi haladási irányát. A 6.406.143.- Ft-ot javaslom elfogadni a Kiskom 
Kft ajánlatában. Kiegészítés van-e? 
Kis Norbert Kiskom Kft képviselője 
Apró modulok lettek kihagyva, a monitor és a szünetmentesítő tápegység 5 km-es 
körzetben 5 felhasználó nézheti a rendszert. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Mehet-e a drágább beruházás biztonsággal. 
Belusz László bizottsági tag 
A hálózat felépítéséről néhány szót lehetne hallani.  
Kis Norbert Kiskom Kft képviselője 
A játszótér és a kollégium előtt kamerás kapcsolat lesz. A többi kamera titkosítottan 
csatlakozna. Az éjszakai megfigyelés infrás lenne. 
Belusz László bizottsági tag 
Korábban a rendszámot nem lehetett elolvasni. Ez alkalmas lesz arra is? 
Kis Norbert Kiskom Kft képviselője 
Igen, ez alkalmas lesz arra is napközben, éjszaka lehet, hogy nem. 
Belusz László bizottsági tag 
Köszönjük.  
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönjük. A határozat-tervezet 1./ pontja szerint javasoljuk, hogy a Kiskom 
Networks Kft kamerarendszer kiépítésére vonatkozó bruttó 6.406.143.- Ft értékű 
ajánlata legyen elfogadva. A határozat-tervezet 2./ pontja szerint a pályázat 
megvalósításához szükséges 1.736.000.- Ft többletkiadást az általános tartalék terhére 
javasoljuk biztosítani. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
72/2015. (IX. 22.) PEB hat. 
A Közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő 
kamerás beruházáshoz kapcsolódó többletköltség 
biztosítása 

HATÁROZAT 
                        Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
                        Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
                        hogy az előterjesztés határozat-tervezetének 1./ pontja szerint a Képvi- 
                        selő-testület a Kiskom Networks Kft kamerarendszer kiépítésére vo- 
                        natkozó bruttó 6.406.143.- Ft értékű ajánlatát fogadja el, az  
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előterjesztés határozat-tervezetének 2./ pontja szerint a pályázat 
megvalósításához szükséges 1.736.000.- Ft többletkiadást az  
általános tartalék terhére biztosítsa. 

                       Határidő: 2015. szeptember 24. 
                       Felelős:     A bizottság 
 
Kis Norbert Kiskom Kft képviselője 8.20 órakor távozott az ülésről. 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 
elfogadása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntjük Kovács István rendőrparancsnokot. Kérdezem, hogy szóbeli 
kiegészítést kíván-e hozzátenni? 
Kovács István őrsparancsnok 
Nem kívánok kiegészítést tenni, ha kérdés van, szívesen válaszolok. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A beszámoló 1./2. pontja. Regisztrált bűncselekmények. Az 1 lakosra jutó 
bűncselekmény 30-ból 30, ez mit jelent? 
Kovács István őrsparancsnok 
1000 főre 30 bűncselekmény jut.  
Sebők Márta bizottság elnöke 
A beszámoló 2./1. pontja. Nyomozás eredményességi mutatók kezdeményezése. A 
lopások aránya 18,5 %. Ez nagyon kevés. 
Kovács István őrsparancsnok 
Nem tudom kimutatni Lajosmizsét konkrétan. A bűncselekmények aránya 
Lajosmizsén 43,6 % volt, amit én nem tartok rossznak. Kintlévőségi szinten vannak 
mérve az adatok, országos szinten nincs. Kecskeméten országosan magas volt a 
gépkocsi betörések aránya, ami 2014-ben 310 főre szűkült le. Ennek oka, hogy több 
gépkocsi feltörőt tettek börtönbe. Lajosmizsén 24 órán belül 8 gépkocsi betörés volt, 
ezeket börtönbe helyeztük, az óta nem volt gépkocsi feltörés. Nagyon nagy az utazó 
bűnözés. 2014-2015-ben több lakásbetörés volt, a betörőket elfogattuk, de utazó 
bűnöző mindig van. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az utazó bűnözőket valaki tájékoztatja, hogy hova kell betörni? 
Kovács István őrsparancsnok 
A környező településekkel összefogtunk. Különböző módszerek alapján dolgoznak, 
hogy mi alapján teszik a bűnözéseket, azt nem tudom megmondani. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Miután sikerült a bűnözőket elfogatni, érzékelhető, hogy a lakosság nyugodtabb, de 
külterületen nem érzékelhető ez. 
Kovács István őrsparancsnok 
Igyekszünk megvalósítani a külterületi járőrözést. A település kinti részén hajnal ½ 2 
órakor kezdődik a garázda élet. Külterületen is próbálunk összeszedni bűnözőket, ez 
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sikerül is, ez egy kicsit meghátráltatja a bűnözőket. A románok és a romák között volt 
nem régen egy összecsapás. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A tanyavilág nagyobb biztonsága érdekében mit lehetne tenni? 
Kovács István őrsparancsnok 
Erre van a 19 megyés program. A településeket be kellett sorolni veszélyességi 
körzetekre. A külterületeken szoktuk a járőrözéseket végezni. Reméljük, hogy ezt 
érzékelni is lehet. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az aktívabb rendőrségi jelenlét összefüggésben van az önkormányzati támogatással? 
Kovács István őrsparancsnok 
Mindenképpen, mert rengeteg túlórát kell finanszírozni. Július 1-től a kollégának van 
lehetősége, hogy a túlóra kifizetését kéri-e, vagy annak lecsúsztatását.  
Sebők Márta bizottság elnöke 
A migráns kérdés hogyan érinti Lajosmizsét? 
Kovács István őrsparancsnok 
30-40 fő lehetett idáig Lajosmizsén. Az autópályán százasával mennek. Az 
autópályához Lajosmizse van legközelebb, ezért a lajosmizsei rendőrőrsöt mozgósítják 
ilyen esetekben. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Innen vezényelnek el rendőröket? 
Kovács István őrsparancsnok 
Bevetési század van, 2 fő vett ebben részt. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Szemetelés témaköre. Miért nem lehet megbüntetni azt az embert, aki szétszórja a 
szemetet az élelmiszerboltok és a tavak környékén? 
A közterületen a csoportos italozás nagyon felkapott lett. Fiatalkorúak is italoznak. A 
vendégmunkások közül nagyon sok embernek van jogosítványa, hogyan jutott hozzá, 
nem tudom, ezek igen veszélyesek a közbiztonságra, a kerékpárúton történő 
áthaladásnál nem adják meg az elsőbbséget a kerékpárosnak és trágár szavakat 
használnak. A parkolásnál úgy állnak meg, hogy a kerékpárút mellett parkolnak. 
Köszönöm. 
Kovács István őrsparancsnok 
Szemetelés, italozás: A közterület felügyelővel nagyon sok közös szolgálatot látunk el. 
Ez után még inkább oda fogunk figyelni, ha ilyet látunk, nem fogunk elmenni mellette, 
idáig sem mentünk el. A büntetések nagy részét a jogsértő állampolgárok nem fizetik 
be. Oda fogunk figyelni, jobban fogunk bírságolni. Tavalyi évben körülbelül 800 db 
figyelmeztetést alkalmaztunk, 5.000.- Ft-os büntetést nem szabunk ki. 
Jogosítvány: Nem egyszer vonjuk eljárás alá őket. Az, hogy a jogosítványát hol 
szerezte, nem tudjuk. Akinek nem hamisított igazolványa van, nem tudunk vele mit 
csinálni. A jogsértéseket tolerálni fogjuk. 
Fiatalkorúak italozása: Eddig is ellenőriztük. Felvettük a kapcsolatot a NAV bizonyos 
osztályával, havonta két arra irányuló akciót fogunk alkalmazni. Ilyen esetek eddig is 
voltak, s ez után is lesznek, hogy fiatalkorú vásárol szeszesitalt. 
Basky András polgármester 
Ha fiatalkorúak az utcán italoznak, azzal a rendőrség mit tud csinálni? 
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Kovács István őrsparancsnok 
Szabálysértési eljárást kezdünk. 
Basky András polgármester 
Azt javaslom, hogy a fiatalkorú italozók legyenek igazoltatva, hogy az alkoholt ki 
vette, s hogyan jutott hozzá. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Hogyan működik a polgárőrség Lajosmizsén, milyen munkát végeznek. Sok ember 
véleménye szerint hatékonyabb polgárőrségre lenne szükség Lajosmizsén. 
Kovács István őrsparancsnok 
Volt egy megbeszélés korábban. Látunk el közös járőrszolgálatot a polgárőrséggel. A 
szűkös létszámra tekintettel úgy próbáljuk megoldani, hogy egy járőr, egy polgárőr 
szokott együtt járőrözni. Napközben nem tudnak járőrözni, mert dolgozó emberek, 
inkább este ½ 9 órától tudnak szolgálatot ellátni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e kérdés, vélemény? Az tapasztalható, hogy mivel a rendőrség egy kicsit több 
támogatást kapott, a lakosság biztonsága sokkal nagyobb. 
Kovács István őrsparancsnok 
Ha egy közterület felügyelővel – ha lenne lehetőségünk – meg tudnánk növelni a 
létszámot, az nagyon jó lenne. Berényi Attila közterület felügyelő kolléga elég 
lelkiismeretes. Rengeteget dolgozunk vele együtt. A járőr tudja segíteni a közterület 
felügyelő munkáját és fordítva. Berényi Attila nagy segítség, rengeteget dolgozik, 
lelkiismeretes. Az ő munkájából kiindulva nagy hasznát lehetne venni még egy ilyen 
alkalmazottnak. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Jártam a pénzügyi irodavezető asszonynál. 2.800.000.- Ft az éves bérjárandósága. 
Januártól 600.000.- Ft volt a befolyt büntetés. El kellene gondolkodni az újabb 
közterület felügyelői státuszról.  
A magam részéről elfogadásra javaslom a rendőrség munkáját. Egyéb kérdés, 
hozzászólás van-e még? Nincs. Aki elfogadja a közrend- és közbiztonsági helyzetről 
szóló beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
73/2015. (IX. 22.) PEB hat. 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
                         Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
                         Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
                         Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló be- 
                         számolót. 
                         Határidő: 2015. szeptember 24. 
                         Felelős:     A bizottság 
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4./ Napirendi pont 
A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodása 3. számú módosításának elfogadása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az ivóvízminőség-javító projekthez a Társulás létrehozása megtörtént. A Társulás a 
létrehozott vagyonról a továbbiakban rendelkezik. A Társulásból az önkormányzatok 
megkapják a saját vagyonelemeiket és bérbe fogják adni az ivóvizet szolgáltató 
gazdasági társaságoknak. Ezt el kell fogadni, a beruházás megvalósult. Ezzel 
kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadja a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
74/2015. (IX. 22.) PEB hat. 
A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  
Társulási Megállapodása 3. számú módosításának elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
                         Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
                         Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
                         a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Ön- 
                         kormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módo- 
                         sítását. 
                         Határidő: 2015. szeptember 24. 
                         Felelős:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
A Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedő, 0406. helyrajzi szám alatti 
ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ez a Melis család földterületét érinti. Ez a földterület árverésen kerül értékesítésre. A 
kikiáltandó ár 139.400.- Ft. Ez támogatható véleményem szerint. 
Belusz László bizottsági tag 
Az érintett dűlőút mellett lévő tanyatulajdonost véleményem szerint ez hátrányosan 
érinti. Ez egy útnak a felszámolását jelenti, s ezt a környékbeli lakosoknak a 
hozzájárulásával kellene megoldani. 
dr. Tóth Andrea irodavezető 
Egy út megszüntetésnek az a lényege, hogy ne maradjon megközelítés nélkül a 
közelében lévő ingatlan. Ha van olyan ok, ami miatt ez az út nem szüntethető meg, 
nem tudjuk értékesíteni. 
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Belusz László bizottság elnöke 
A Melisék előtti bekötő útról beszélünk. Ha a szomszédok beleegyeznek, akkor 
rendben van, de ha nem, akkor nem. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A közlekedési hatóság megkérdezi az ott lakókat, vagy térkép alapján dönt. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Helyileg körbe kellene nézni, a probléma elkerülése érdekében a helyszíni bejárást el 
kellene végezni. 
Sápi Tibor alpolgármester 
0405/4-es tanyáig szüntetnénk meg az „L” alakot. Ez lenne a jobb megoldás. 
Basky András polgármester 
Csütörtökig be kellene szerezni az illetékes részéről a hozzájáruló nyilatkozatot. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Ez olyan ingatlan, akinek Lajosmizsén van a lakhelye, s azon az úton nem jár. Ez 
megkönnyíti a helyzetet. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az nem lehet, hogy csütörtökre egy írásos nyilatkozatot adjon az ebben érintett. 
A bizottság támogatja azzal, hogy az érintett tanya tulajdonosnak, a 0405/4-es  
ingatlan vonatkozásában kérjük ki a véleményét. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy Terenyi 
Mihálytól a hozzájáruló nyilatkozatot csütörtökig be kell kérni. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
75/2015. (IX. 22.) PEB hat. 
A Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedő,  
0406. helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos 
döntések meghozatala 

HATÁROZAT 
 
                      Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
                      Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
                      a Lajosmizse, Mizse külterületén elhelyezkedő, 0406. helyrajzi szám 
                      alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalát azzal, hogy csü- 
                      törtökre a hozzájáruló nyilatkozatot be kell kérni. 
                      Határidő: 2015. szeptember 24. 
                      Felelős:     A bizottság 
 
 
6./ napirendi pont 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez 
Sebők Márta bizottság elnöke 
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A 2012. óta több változás, szervezeti átalakulás történt. Ilyen volt az „Eper-Bursa” 
rendszer, valamint a „Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” megalakulása. Ezek 
a változások szükségessé teszik, hogy módosítsuk a rendeletet. A jövedelemhatár is 
elavulttá vált. 22.800.- Ft az 1 főre jutó jövedelemhatár. Az évek tapasztalata alapján 
kevés jelentkező volt. A feltételek teljesítését nehezen lehetett biztosítani, ezért 
szükséges a rendeletünk módosítása. 
Évről-évre nem nagy támogatottság van. Az elmúlt években mennyi diák van, aki 
támogatásban részesül? 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
2-3 van évente, aki megfelel a feltételeknek. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Nem lehetne változtatni ezt az összeget úgy, hogy emeljük? 
Basky András polgármester 
Differenciálva is lehetne adni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A tanulni szándékozó és tudó gyermekeket támogatni kell. 
Belusz László bizottsági tag 
Az összegen lehet, hogy nem tudunk változtatni, de bizonyos értelemben lehetne 
támogatni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az 5.000.- Ft-on nem lehetne emelni? 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
Az 5.000.- Ft-on lehet emelni. 
Basky András polgármester 
Inkább a feltételeken kellene változtatni, hogy több ember kaphasson ilyen támogatást. 
Belusz László bizottsági tag 
Változtassunk a feltételeken, lehet, hogy ezzel több embernek lenne lehetősége a 
támogatásra. Meglátjuk, hogy úgy mennyien tudnak csatlakozni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Javaslom elfogadni, amit Belusz László mondott, hogy a feltételeken változtassunk, 
lehet, hogy ezzel több ember tud csatlakozni a pályázathoz. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
76/2015. (IX. 22.) PEB hat. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

HATÁROZAT 
 
                        Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
                        Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                        testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a ta- 
                        nulók részéről benyújtandó pályázati feltételeken legyen változta- 
                        tás. 
                        Határidő: 2015. szeptember 24. 
                        Felelős:     A bizottság 



 12

7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi vagyonmérlegének felülvizsgálatával 
kapcsolatos döntések meghozatala 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A Képviselő-testület döntött arról, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi 
vagyonmérlegét könyvvizsgálóval vizsgáltassa felül. Három könyvvizsgálónak lett 
kiküldve ajánlatkérés a feladat elvégzésére.  
 
A beérkezett árajánlatok az alábbiak: 
- „SZALONTAI” Könyvvizsgáló Bt 800.000.- Ft + 27 % ÁFA = 1.016.000.- Ft 
- Kócsóné Kürti Mária                       950.000.- Ft + 27 % ÁFA = 1.206.500.- Ft 
- Audit-Gold Könyvvizsgáló BT    1.250.000.- Ft (alanyi adómentes) 
 
Az ajánlatkérés a 2014. évi vagyonmérleggel kapcsolatos belső ellenőrzési jelentésben 
feltárt hiányosságok (a vagyonmérlegben nem szereplő 2013. január 1-jén átháramlott 
víziközmű-vagyon) kijavításának módjára, 2013, 2014, 2015. év vonatkozásában, és a 
2015. évi vízi közmű vagyon vagyonértékelés könyvelése és az ezzel kapcsolatos 
értékcsökkenés elszámolása változásának módjára irányult. A határozat-tervezet a 
2015. évi vagyonmérleg felülvizsgálatával kapcsolatos döntéseket jelölte meg a 
vizsgálat tárgyának. Ez így jó lesz? Mindazokat meg kell jelölni, amit a határozatban 
kértünk. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Minden benne van. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Áttanulmányoztam a referenciával kapcsolatos véleményeket, a „SZALONTAI” 
Könyvvizsgáló Bt adta a legolcsóbb ajánlatot és a legkomolyabb szakmai tapasztalatot 
nála véltem felfedezni. Van-e ezzel kapcsolatos kérdés? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy Lajosmizse 
Város Önkormányzata 2015. évi vagyonmérlegének felülvizsgálatával a 
„SZALONTAI” Könyvvizsgáló Bt-t bízza meg 800.000.- Ft + 27 % ÁFA = 
1.016.000.- Ft díj ellenében. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
77/2015. (IX. 22.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi  
vagyonmérlegének felülvizsgálatával kapcsolatos 
döntések meghozatala 

HATÁROZAT 
                      Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi  
                      Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  

 az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzata 2015. évi vagyonmérlegének felülvizsgálatával a 
„SZALONTAI” Könyvvizsgáló Bt-t bízza meg 800.000.- Ft + 27 % 
ÁFA = 1.016.000.- Ft díj ellenében. 
Határidő: 2015. szeptember 24. 
Felelős:     A bizottság 
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8./ Napirendi pont 
Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A szolgalmi jog bejegyzése előtt a magyar állam részére kártalanítást kell fizetnie az 
önkormányzatnak, melynek költsége 643.382.- Ft. Mi az a szolgalmi jog? 
Horváth Sándor pályázati referens 
2011-ben, amikor a pályázat be lett nyújtva, a KKK-val kötöttünk szerződést. A 
Lajosmizse, belterület 2062. hrsz. (Kossuth Lajos utca), 1004/3. hrsz. (Dózsa György 
út), 23. hrsz. (Ceglédi út) alatti ingatlanok a Magyar Állam tulajdonát képezik. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A 643.382.- Ft a dologi kiadások terhére lenne biztosítva. 
Belusz László bizottság elnöke 
A közterületen levő közműveket a közterületen tűrni köteles a tulajdonos, minden 
szolgalmi jog nélkül vezethető áram, ez csatornára nem vonatkozik? 
dr. Balogh László jegyző 
Ez benne maradt a törvényben, hogy ezért kártalanítás jár. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom 
az előterjesztés határozat-tervezetét. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
78/2015. (IX. 22.) PEB hat. 
Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével 
kapcsolatos pályázat lezárása 

HATÁROZAT 
 
                    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
                    Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvise- 
                    lő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
                    Határidő: 2015. szeptember 24. 
                    Felelős:    A bizottság 
 
 
9./ Napirendi pont 
Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetéről 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A bevételek tekintetében és a költségek megvalósulása tekintetében jó félévet zár az 
önkormányzat. A bevételek összességében 77 %-ra teljesültek a módosított 
előirányzathoz képest. A gépjárműadó 60,6 %, idegenforgalmi adó 59,5 %, iparűzési 
adó 47,6 %, talajterhelési díj 80,6 %, egyéb közhatalmi bevételek 42,5 %. A 
felhalmozási bevételek durván 100 %-ra teljesültek. A működési bevételek 65,7 %-ra, 
a finanszírozási bevételek 47,4 %-ra teljesültek. Intézményekre történő lebontással az 
időarányos bevételek és kiadások megfelelően alakultak. Az előterjesztés tartalmazza a 
céltartalék bemutatását 20.399.000.- Ft, s az általános tartalékot 23.708.000.- Ft 
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értékben. A kamera beruházás plusz költség, a könyvvizsgáló bére újabb költség. 
Döntés született a gépállomás melletti magán ingatlan megvásárlására 6.000.0000.- Ft 
értékben, 4,5 millió forintra az általános iskolában végzett munkák megtakarítási 
összegéből van fedezet, 1,5 millió forintot kell biztosítani az általános tartalékból. 
Erzsébet utalványra kellene 10 millió forint. Körülbelül 2 millió forint van a parkolók 
létesítésére. 
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye, hozzászólása? Nincs. 
Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának I. 
félévi helyzetéről szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
79/2015. (IX. 22.) PEB hat. 
Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata  
2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

HATÁROZAT 
 
                        Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
                        Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
                        tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásá- 
                        nak I. félévi helyzetéről szóló beszámolót. 
                        Határidő: 2015. szeptember 24. 
                        Felelős:     A bizottság 
 
 
10./ Napirendi pont 
Hajléktalan személyek nappali ellátása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A Máltai Szeretet Szolgálat vállalja, hogy 250.000.- Ft-ért elvégzi ezt a feladatot. Ez 
hogyan működik? 
Basky András polgármester 
Akik Lajosmizsén vannak hajléktalanok, el vannak helyezve Kecskeméten a Máltai 
Szeretetszolgálatnál, de nem maradnak ott, a szabad mozgást megpróbálják maguknak 
kivívni. Ez egy kötelező feladata az önkormányzatnak. 
Nappali ellátás. Ha szükség van, akkor kijönnek a Máltai Szeretetszolgálattól. Nekünk 
van egy ilyen kötelezettségünk, de ezt a Máltai Szeretetszolgálaton belül látjuk el.                                         
Belusz László bizottsági tag 
Az EGYSZI nem tudná ezt ellátni, s nekik utalnánk a 250.000.- Ft-ot. 
dr. Balogh László jegyző 
Ennek éves szinten személyi és tárgyi feltételei vannak, erről az intézményvezető 
asszony tudna nyilatkozni. A gondozónők túl vannak terhelve, arról korábban már 
nyilatkozott az intézményvezető asszony. 
Basky András polgármester 
Mi a szolgáltatatásainkat nagy pénzbeli veszteséggel tudjuk ellátni. Ezek a szociális 
ellátásokat végző szolgáltatások. Mindenki, aki csak teheti, kiszervezi. Ha mi ezt  a 
feladatot elvállalnánk, akkor kb. 10 millió forint lenne nekünk. 
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Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Van-e még ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Nincs. A 
költségvetésben mi biztosítjuk a támogatást 250.000.- Ft értékben a Máltai 
Szeretetszolgálat részére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
80/2015. (IX. 22.) PEB hat. 
Hajléktalan személyek nappali ellátása 

HATÁROZAT 
                                
                       Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénz- 
                       ügyi Ellenőrzési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                       testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
                       Határidő: 2015. szeptember 24. 
                       Felelős:     A bizottság 
 
 
11./ Napirendi pont 
Egyebek 
 
- Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati Bizottsága és Pénzügyi Ellenőrző   
   Bizottsága részére a háziorvosoknak nyújtható helyi iparűzési adó  
   mentességről, kedvezményről 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az önkormányzat közigazgatási területén végzik a tevékenységet a háziorvosok.    
Kérdés, hogy milyen formában tudunk adni helyi iparűzési adó mentességet, vagy  
tudunk-e adni. A praxishoz nem adtunk támogatást, véleményem szerint 1.200.000.-  
Ft mentességet adhatunk. 
dr, Balogh László jegyző 
12 orvossal kell kalkulálni a kedvezményt illetően. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van az egészségházban is optikai internet. Az orvosok bérmentve hozzájuthatnak 
internetes szolgáltatáshoz. 
Basky András polgármester 
Egyedül a Jankahidy doktornő nem fizeti meg azt a pénzt, amit meghatároztunk az 
orvosoknak költségként. 
Belusz László bizottsági tag 
Annak biztosítsunk kedvezményt, aki rendszeresen fizet. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Nem adunk kedvezményt, 50 %-ra csökkentsük a támogatást, s csak azokat 
támogassuk, akik fizetnek. Jankahidy doktornőnek nem reális, mert ő továbbra is 
nagyon alacsony mérőállást fizet, az általa megítélt összeget fizeti az 
önkormányzatnak. Részesüljenek 50 %-os támogatásban a háziorvosok, ha nincs 
tartozásuk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 



 16

81/2015. (IX. 22.) PEB hat. 
Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati Bizottsága  
és Pénzügyi Ellenőrző  Bizottsága részére a háziorvosoknak 
nyújtható helyi iparűzési adó mentességről, kedvezményről 

HATÁROZAT 
 
                    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
                    Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
                    hogy a háziorvosok kapjanak helyi iparűzési adó mentességet, ked- 
                    vezményt 50 %-ban, ha nincs tartozásuk. 
                    Határidő: 2015. szeptember 24. 
                    Felelős:     A bizottság 
 
- Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati Bizottsága és Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága részére a talajterhelési díjról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A csatorna elkészült, november 1-jével lesz a bekötési határidő vége. Polgármester úr 
felveti azt, hogy a nagy bekötési számra tekintettel meghosszabbítanánk a rákötési 
határidőt. Egy évet adnék arra, hogy rákössenek. Aki 2016. augusztus 1-ig ráköt, az 
mentesül a talajterhelési díj fizetése alól. Kérdés, hogy kiknek adjunk mentességet?  
Basky András polgármester 
Vannak olyan esetek, ahol nagyon kevés a vízfogyasztás. A 70 éven felüliek eddig is 
mentességet kaptak. Kaphatna mentességet az is, akinek nem haladja meg a 100.000.- 
Ft-ot a jövedelme, aki 200 m3-t fogyaszt el éves szinten. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az a célunk, hogy a lakosság rákössön. 
Basky András polgármester 
Vannak, akik szeretnének rákötni, de nem tudják anyagilag megoldani. Mi lenne, ha 
azt mondanánk, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén az önkormányzat ad 
támogatást annak, aki arra rászoruló. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kedvezményt csak indokolt esetben kellene adni, csatornaterhelési díjat kellene 
kivetni, aki szándékosan nem akar rákötni a csatornára. 
Basky András polgármester 
Ezt meg kellene beszélni.  
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Annak kellene kedvezményt adni, aki 1 m3/hó vizet használ el. 
Basky András polgármester 
Javaslom, hogy mentesség tekintetében a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsághoz forduljon a 
kérelmező. Valamennyi m3-t meg kellene határozni, amikor adhatunk mentességet, de 
bizonyos feltételek esetén. Egyedül élőknél a jövedelemhatár lehetne 80.000.- Ft. 
Mezeiné Hrubos Henrietta adó csoportvezető 
A rendeletet még ebben az évben meg kell hozni, s azt is bele kell tenni, hogy a 
kedvezmények és a mentességek kire vonatkoznak. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A havi rendszerességgel fizetendő díjjal van a probléma. 



 17

Basky András polgármester 
Vannak olyan elesettek, akik nagyon kevés nyugdíjjal rendelkeznek, s a csatornát is be 
kellene kötni nekik és a vizet is. 
Basky András polgármester 
Egy évig kellene teljes kedvezményt kapni, a 2. évben ráköthet. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ösztönözni kell a lakosságot a rákötésre. 
Basky András polgármester 
Az a fogyasztó, akinek az éves vízfogyasztása 12 m3 alatt van, kapjon kedvezményt. 
A régi rendelet mentességes részét meg kell hagyni. Aki 2016. június 30-ig ráköt a 
csatornára, az 100 %-os mentességet kap, aki nem köt rá, az 50 %-os talajterhelési 
díjat köteles fizetni 2016. évre. Ez lehetne határozati javaslat. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Rendben van. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
82/2015. (IX. 22) PEB hat. 
Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati  
Bizottsága és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága részére  
a talajterhelési díjról 

HATÁROZAT 
 
                           Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
                           Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                           testületnek a talajterhelési díjjal kapcsolatban az alábbiakat: 
 

- Az a fogyasztó, akinek az éves vízfogyasztása 12 m3 alatt van, 
az kapjon kedvezményt. 

- A régi rendelet mentességes részét meg kell hagyni. 
- Aki 2016. június 30-ig ráköt a csatornára, az 100 %-os mentessé- 

get kap, aki nem köt rá, az 50 %-os talajterhelési díjat köteles 
fizetni 2016. évre.  
 

                                Határidő: 2015. szeptember 24. 
                                Felelős:     A bizottság 
 
 
- Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati Bizottsága és Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága részére, a szociális rendelettel kapcsolatos elképzelések. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Szeptemberben felülvizsgáljuk a rendeletünket. A rendkívüli települési támogatások 
esetén mindenhol rendezve van, hogy mi tekinthető rendkívüli élethelyzetnek. Ez 
kerüljön bele a rendeletbe. Kerüljön bele a környezettanulmány készítése is. Egy 
minimális keretet kellene meghatározni. A segélyezés gyakoriságánál benne van, hogy 
egy évben hányszor lehet jönni? 
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Sebők Márta bizottság elnöke 
Azt is kellene szabályozni, hogy egy évben hányszor jelenhet meg, és mennyi 
összegért az igénylő. Minden segélyt, amit lehet, utalványban kellene folyósítani. Van, 
amit lehet étkezési utalványban, és van a tüzelési utalvány. Mindenféle élethelyzetet 
okmányokkal kell igazolni. 
Basky András polgármester 
Aki élelmiszerre kér támogatást, az maximum 2.000.- Ft-ot kapjon. 
Belusz László bizottsági tag 
Lehetne bevezetni pecsételt kártyát is, mert lehet, hogy az utalvány nem előnyös az 
önkormányzatnak, mert adót kell fizetni utána. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Az önkormányzatok által adott szociális juttatás adómentes. Erzsébet utalvány csak 
dolgozóknak adható. 
dr. Balogh László jegyző 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást is Erzsébet utalványban adjuk. 
Basky András polgármester 
A keretösszeg legyen éves szinten 20.000.- Ft. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e még egyéb kérdés a szociális rendelettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
javaslom a Képviselő-testületnek az újonnan készítendő szociális rendeletbe kerüljön 
bele, hogy mi tekinthető rendkívüli élethelyzetnek, legyen környezettanulmány 
készítés, szabályozni kellene, hogy egy évben hányszor jelenhet meg az igénylő és 
mennyi összegért, minden segélyt, amit lehet, utalványban kellene folyósítani (étkezési 
utalvány, tüzelési utalvány), okmányokkal kellene igazolni mindenféle élethelyzetet. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
83/2015. (IX. 22.) PEB hat. 
Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzati 
Bizottsága és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága részére,  
a szociális rendelettel kapcsolatos elképzelések 

HATÁROZAT 
 
                   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
                   Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
                   szociális rendelettel kapcsolatban az alábbiakat: 
 
                   -  Az újonnan készítendő szociális rendeletbe kerüljön bele, hogy mi  
                       tekinthető rendkívüli élethelyzetnek. 
                   -  Legyen környezettanulmány készítés. 
                   -  Szabályozni kellene, hogy egy évben hányszor jelenhet meg az igénylő, 
                       és mennyi összegért. 
                   - Minden segély, amit lehet, utalványban kellene folyósítani (étkezési  
                      utalvány, tüzelő utalvány). 
                   -  Okmányokkal kellene igazolni mindenféle élethelyzetet. 
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                  Határidő: 2015. szeptember 24. 
                  Felelős: A bizottság    
 
Basky András polgármester 
Tájékoztatom a jelenlevőket, hogy azok a hűtők, amik vannak a temetőben, azok a 
végére járnak. Kértünk árajánlatot, hogy két férőhelyes hűtőkamra mennyibe kerülne. 
Bruttó 2.350.000.- Ft lenne. Két hűtőre van szükség. 
 
12./ Napirendi pont 
Városmarketing megbeszélés 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Városmarketing ülést külön most nem hívtam össze. Szeretnék térképet az általunk 
kinevezett ipari területekről, s megjelölni, hogy hol vannak ezek az ipari területek.  
Van-e annak reális esélye, hogy valamilyen kis ismeretterjesztő film készüljön 
Lajosmizséről? 
Basky András polgármester 
Egy film van a honlapon Lajosmizséről. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Össze kellene szedni a vállalkozókat elérhetőséggel, tevékenységi körrel. Ezt ki 
lehetne szélesíteni őstermelőkre, egyéni vállalkozókra. 
Belusz László bizottsági tag 
A honlapon a programoknál a látogató nem talál semmit. Fel lehetett volna tenni a 
szüreti felvonulást is például, illetve az ilyen hasonló rendezvényeket. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az lenne célszerű, hogy minél több információ jelenjen meg a településről. 
Basky András polgármester 
2015. Október 17-e polgármesteri bál. Az a cél, hogy támogatásokat nyújtsunk az 
Iskola-tó fejlesztésére. Felajánlásokat lehet tenni, hogy a tó fejlesztését meg tudjuk 
valósítani.  
Néhány értékes tárgyat fogunk kisorsolni a felajánlók között. Elsősorban 
pénzfelajánlásról van szó. Ebből a pénzből a tónak a füvesítését lehetne megvalósítani, 
és a tó partjának a növénytelepítését, valamint a tó vizének a növénytelepítését. Nem 
kifejezetten csak ebből a bevételből kívánjuk mindezeket megvalósítani, ez egy része 
lenne a megvalósítandó céloknak. 
Kérek mindenkit, hogy aki teheti, az jöjjön el erre a rendezvényre. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem 11.30 órakor. 

K.mf. 
 
 
                 Sebők Márta sk.        Belusz László sk. 
                 PEB elnöke        PEB tagja 
         jkv. aláírója 
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