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A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági 
Bizottság 2017. január 23-án reggel  8.00 órakor megtartott együttes 

üléséről 
 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 
 
1/2017. (I. 23.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2017. (….) önkormányzati rendelete a 
helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2/2017. (I. 23.) PEB hat. Pályázat benyújtása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító  

számú pályázati kiírásra 
 

3/2017. (I. 23.) PEB hat. A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59.  
helyrajzi szám alatti ingatlant érintő telekkialakítással 
kapcsolatos vázrajz változása 

 
 
A Mezőgazdasági Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 
 
1/2017. (I. 23,) MB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének…./2017. (….) önkormányzati rendelete a 
helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2/2017. (I. 23.) MB hat. Pályázat benyújtása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító  

számú pályázati kiírásra 
 

3/2017. (I. 23.) MB hat. A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59.  
helyrajzi szám alatti ingatlant érintő telekkialakítással 
kapcsolatos vázrajz változása 

 
 
 
 
 
 



 2

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság 2017. január 
23-án, hétfőn reggel 8.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott együttes 
bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 
 
   Sebők Márta   bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
    

Belusz László és dr. Török Tamás bizottsági tagok bejelentéssel 
vannak távol az ülésről. 

 
   Mezőgazdasági Bizottság részről: 
 
   Keresztes Ferenc  bizottság elnöke 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
   Kollár László  bizottság tagja 
 
   Fekete Zsolt bizottsági tag betegség miatt van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozatképes, mert az 5 főből 3 
fő jelen van. Bejelentéssel van távol Belusz László és dr. Török Tamás. Átadom a szót 
Keresztes Ferenc Mezőgazdasági Bizottság elnökének. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Tisztelettel köszöntöm én is a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság határozatképes, mert az 5 fő 
bizottsági tagból 4 fő jelen van. Fekete Zsolt bejelentéssel van távol. A jegyzőkönyv 
hitelesítőnek javaslom Péli Szilveszter bizottsági tagot. Aki ezt elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 3 igen 
szavazattal, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
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tartózkodás nem volt, 1 fő Péli Szilveszter nem szavazott - a mai ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőjének Péli Szilvesztert megválasztotta. Ezzel visszaadom a szót Sebők Márta 
PEB elnöknek és elkezdjük a napirendi pontok tárgyalását. 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (….) 
önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Az eddig hatályos helyi adórendelet értelmében a vállalkozóknak az adókedvezmény 
1.200.000.- Ft, az orvosoknál 20 millió forint de minimis támogatás. Módosításra 
kerültek a vonatkozó törvények, és ezek kikerültek a de minimis támogatási körből. A 
törvény 2017. január 1-től lépett hatályba. Ezért kell módosítani a helyi rendeletünket. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs. Aki Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. önkormányzati 
rendeletének módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
1/2017. (I. 23.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2017. (….) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési  
adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi  
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati ren- 
  deletének módosítását. 
  Határidő: 2017. január 26. 
  Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. önkormányzati 
rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
1/2017. (I. 23.) MB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2017. (….) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési  
adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazda-  
  sági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
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  a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati ren- 
  deletének módosítását. 
  Határidő: 2017. január 26. 
  Felelős:     MB 
2./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra 
Sebők Márta PEB elnök 
Külterületi közutak fejlesztésére, önkormányzati külterületi utak kezeléséhez 
szükséges erő- és munkagépek beszerzésre Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Felsőlajos Község Önkormányzata konzorciumi együttműködési megállapodás 
keretében benyújtotta a kérelmet. A decemberi testületi ülést követően 2016. december 
21-én módosították a pályázati kiírást, azaz a 2. célterület esetében a vontatott 
munkagépek közül a pótkocsi beszerzését nem támogatják a pályázatban. Mivel az 
eredeti pályázati költségvetés mindkét település esetében tartalmazta a pótkocsi 
beszerzését, így a beszerzendő gépek listáját módosítani kellett, amely által a pályázat 
költségvetése változott.  A kikerült pótkocsi helyett két új gép került beszerzésre, egy 
szárzúzó és egy padkakasza.  A két település esetében az erő- és munkagépek 
beszerzésének értéke bruttó 19.006.068.- Ft. 
A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége bruttó 107.052.884.- Ft. Az 
igényelt támogatás összege bruttó 80.289.663.- Ft. A projekt teljes költségére 
vonatkozó önkormányzati önerő összege bruttó 26.763.221.- Ft, amely önerő 
összegből Lajosmizse Város Önkormányzatát bruttó 16.506.310.- Ft, Felsőlajos 
Község Önkormányzatát bruttó 10.256..911.- Ft terheli. A két település az önerő 
összegét saját forrásból finanszírozza a 2017. évi költségvetési rendelete terhére. 
Amennyiben a kiíró szervezet a pályázatot nem támogatja, a projekt előkészítő 
költségek közül a tervezés bruttó 1.054.100.- Ft, a megvalósíthatósági tanulmány 
bruttó 1.117.600.- Ft, valamint a fenntartási és üzemeltetési terv bruttó 381.000.- Ft 
elkészítésének a költségét, azaz bruttó 2.552.700.- Ft-ot fektetett be a két 
önkormányzat a sikertelen projektbe. Ezen összeg megbontva Lajosmizse esetében 
bruttó 1.496.886.- Ft, Felsőlajos esetében bruttó 1.055.814.- Ft. 
Most is javaslom támogatni a beadandó pályázatot. Kérdés, vélemény, hozzászólás? 
Kollár László MB tag 
Támogatjuk. 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. azonosító számú pályázati kiírásra a 
pályázat benyújtásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- elfogadta, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. azonosító számú 
pályázati kiírásra a pályázat benyújtásra kerüljön, s az alábbi határozatot hozta: 
2/2017. (I. 23.) PEB hat. 
Pályázat benyújtása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító  
számú pályázati kiírásra 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
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  a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. azonosító számú pályázati kiírásra a pályázat  
                      benyújtását az előterjesztés határozat-tervezetében foglaltaknak megfe- 
  lelően. 
  Határidő: 2017. január 26. 
  Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről elfogadja, hogy a VP6-7.2. 1-7.4.1.2-16. 
azonosító számú pályázati kiírásra a pályázat benyújtásra kerüljön, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
2/2017. (I. 23.) MB hat. 
Pályázat benyújtása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító  
számú pályázati kiírásra 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
   gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra a  
   pályázat benyújtását az előterjesztés határozat-tervezetében fog- 
   laltaknak megfelelően. 
   Határidő: 2017. január 26. 
   Felelős:     MB 
 
3./ Napirendi pont      
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59. helyrajzi szám alatti ingatlant 
érintő telekkialakítással kapcsolatos vázrajz változása 
Sebők Márta PEB elnök 
E napirendi pont már tavaly decemberben tárgyalásra került a Magyarvíz Kft 
vonatkozásában. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a határozat 2. pontjában 
meghatározott feltétellel hozzájárul az előterjesztés mellékletét képező 148/2016 
munkaszámú változási vázrajz szerinti telekalakításhoz. Az aláírás 2017. január 16-án 
megtörtént és a jóváhagyás is. Ez az előterjesztés arról szól, hogy a vázrajzon a 
testületi döntést követően változás történt. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-
e? 
Kollár László MB tag 
A telektulajdonosok egyetértésével történt ez a dolog? 
Dr. Balogh László jegyző 
Igen. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Egyéb kérdés van-e? Nincs. Aki a 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlant 
érintő telekalakítással kapcsolatos vázrajzváltozásról szóló előterjesztést elfogadja a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 



 6

3/2017. (I. 23.) PEB hat. 
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59.  
helyrajzi szám alatti ingatlant érintő telekkialakítással 
kapcsolatos vázrajz változása 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, döntsön  
úgy, hogy a 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlant érintő telekalakí- 
tással kapcsolatos vázrajz változásról szóló előterjesztést elfogadja. 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős:    PEB   
  

Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről a 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlant 
érintő telekalakítással kapcsolatos vázrajz változásról szóló előterjesztést elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
3/2017. (I. 23.) MB hat. 
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59.  
helyrajzi szám alatti ingatlant érintő telekkialakítással 
kapcsolatos vázrajz változása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazda- 
  sági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, döntsön úgy, hogy a  
  0394/59. helyrajzi szám alatti ingatlant érintő telekkialakítással kapcso- 
  latos vázrajz változásról szóló előterjesztést elfogadja. 
  Határidő: 2017. január 26. 
  Felelős:     MB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, kérdezem, hogy van-e 
még valakinek kérdése, bejelentenivalója? Amennyiben nincs, megköszönöm a 
jelenlevők részvételét, a mai együttes ülésünket ezennel berekesztem 8.20 órakor. 

 
K.mf. 

 
  Sebők Márta     Keresztes Ferenc 
  PEB elnök     MB elnök 
 
 
        Péli Szilveszter 
        MB tag 
        jkv. aláírója 
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