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A Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság 2016. február 23-án megtartott összevont bizottsági üléséről  

készült jegyzőkönyv 
 
A Mezőgazdasági Bizottsági ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
1/2016. (II. 23.) MB. hat.  Fejlesztési terület meghatározása Lajosmizse 

város központi övezeteinek fejlesztése kapcsán 
2./2016. (II. 23.) MB. hat.  A városközpont fejlesztése kapcsán 

irányvonalak meghatározása 
3/2016. (II. 23.) MB hat. A TOP-2.1.2-15. kódszámú pályázat 

előkészítésére Előkészítő Bizottság megalakítása 
4./2016. (II. 23.) MB. hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2016. (…..) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. 
(VIII. 17.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

5/2016. (II. 23.) MB. hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …../2016. (…..) önkormányzati 
rendelete a 2016. évi költségvetésről 

 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 
 
5/2016. (II. 23.) PEB hat.  Fejlesztési terület meghatározása Lajosmizse 

város központi övezeteinek fejlesztése kapcsán 
6./2016. (II. 23.) PEB hat.  A városközpont fejlesztése kapcsán 

irányvonalak meghatározása 
7/2016. (II. 23.) PEB hat.  A TOP-2.1.2-15. kódszámú pályázat előkészíté- 

sére Előkészítő Bizottság megalakítása 
8/2016. (II. 23.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2016. (…..) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. 
(VIII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

9/2016. (II. 23.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2016. (….) önkormányzati 
rendelete a 2016. évi költségvetésről 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. február 
23-án reggel 8.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott együttes bizottsági 
ülésről 
 
Jelen vannak:  
 Mezőgazdasági Bizottság részéről: 
 Keresztes Ferenc    bizottság elnöke 
 Orbán Antal     bizottság tagja 
 Fekete Zsolt     bizottság tagja 
 Péli Szilveszter    bizottság tagja 
 
Kollár László bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről. 
 
 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 
 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 
      dr. Tóth Andrea irodavezető 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai összevont ülésünkön megjelenteket.  
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen, Kollár 
László bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 
tagjából mind az 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Az ülés jegyzőkönyvének aláírója a két bizottság elnöke lesz. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására, illetve módosításra javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a 
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
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Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, - a Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el. 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Pályázati lehetőség városi zöld infrastruktúra hálózat Basky András 
     rekonstrukciójához      polgármester 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek …./2016. (….) önkormányzati rendelete a helyi polgármester 
     iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormány- 
     zati rendelet módosításáról 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek …./2016. (…..) önkormányzati rendelete a 2016. évi polgármester 
     költségvetéséről 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
A meghívó szerinti 1./ napirendi pontot később tárgyaljuk, a meghívó szerinti 3./ 
napirendi pont tárgyalásával kezdjük ülésünket. 
 
1./ Napirendi pont 
Pályázati lehetőség városi zöld infrastuktúra hálózat rekonstrukciójához 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tegnap volt egy tájékoztatás. Felkérem a polgármester urat, hogy tájékoztassa a 
jelenlevőket erről a pályázati lehetőségről. 
Basky András polgármester 
Erről a pályázati lehetőségről már régóta beszélünk, de amikor eldöntöttük, hogy 
milyen pályázati rendszernek a legfontosabb a „Zöld város” pályázat volt. 860 millió 
forintos pályázati lehetőség van számunkra. Ennek a pályázatnak a legfontosabb 
elemeit próbáltuk összegyűjteni. A Képviselő-testület eldöntötte azt, hogy miket 
szeretne az Iskola-tó körül megvalósítani. Erre vonatkozóan Farkas Gábor úr 
elkészítette a tervet, melyet a testület elfogadott. Fontosnak tartjuk, hogy a pályázatba 
benne legyen a Városház tér, a központi park, és az 5-ös út melletti területek rendbe 
hozása. Ennek a pályázatnak gazdaságfejlesztési elemének is lenni kell, e 
vonatkozásban a piactér fejlesztésére gondoltunk. 
Két információra szükség van, hogy mi mint önkormányzat, mit szeretnénk 
megvalósítani, a másik pedig, hogy mit tudunk beletenni a pályázatba. Hogyan tudunk 
olyan pályázatot benyújtani, ami megfelel a pályázati feltételeknek. Kértem, hogy 
mindenkinek küldjük ki a pályázati kiírást, ez megérkezett mindenkihez. Figyelmébe 
ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, mert vannak olyan elemek, amiket kötelezően 
meg kell valósítani és vannak olyan elemei is, amit már megvalósítottunk. Optimális 
lenne, hogy a Képviselő-testülettel együtt tárgyalnánk, hogy mit szeretnénk. Fontos, 
hogy a prioritást kijelöljük, az egyeztetéseket végezzük el, s látni kell, hogy mi az, 
amit a pályázatba be tudunk vinni. 
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Sebők Márta PEB elnöke 
Konkrétan hány százalékot kell fordítani gazdaságfejlesztésre? 
Basky András polgármester 
Ez konkrétan nincs meghatározva. 
Sebők Márta PEB elnöke 
50 %-ban az Önkormányzatnak kell finanszírozni a gazdaságfejlesztést. A 2016. évi 
költségvetést ez mennyiben fogja megterhelni, milyen pályázati önrész alapot kell 
létrehozni ehhez? 
Basky András polgármester 
Ez a tegnapi nap folyamán még nem derült ki. Általános tartalék van, de a pályázat 
előkészítési szakaszában viszont még nem tudom megmondani, hogy mennyi pénzt 
kell hozzátenni a gazdaságfejlesztéshez, majd csak akkor, amikor a projekt már 
előrehaladottabb állapotban lesz. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Melyik évet fogja terhelni ez a pénz? 
Basky András polgármester 
Az idei év költségvetését nem fogja érinteni. Amik a pályázat előkészítésével 
kapcsolatosak, el lehet számolni a projekt keretében. Minden olyan, ami a pályázattal 
kapcsolatban felmerült, az benne van a projektben. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt újra kell terveztetni? 
Basky András polgármester 
Nem kell újra terveztetni, hanem kiviteli tervet kell készíteni rá, ami tartalmazza a 
felhasználandó anyagokat, eszközöket. 
A pályázati kiírásban benne van, hogy mik a főtevékenységek. Az önállóan nem 
támogatható eszközök fel vannak sorolva. Az a lényeg, hogy a saját elképzeléseinket 
hogyan lehet beilleszteni a projektbe. Önállóan támogathatóvá válik a tó körül a 
futópálya kialakítása, a padok elhelyezése. Az a lényege ennek az előterjesztésnek, 
hogy egyrészt mindenki képben legyen a pályázati felhívás feltételivel, és 
meghatározzuk azt az irányvonalat, amit szeretnénk megcsinálni és eljussunk oda, 
hogy mit tudunk megcsinálni.  A keretösszeg miatt nem tudunk mindent megcsinálni, 
mert a 860 millió forintba nem férne bele. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Azt javaslom, hogy a stratégiákat, elveket meg kellene határozni, hogy hogyan 
történjen a tervezés. Egyik alapvető elv lehet, hogy a már meglévő terveinket 
használjuk fel ennek a projektnek az elkészítéséhez. A Városház központ terve, a 
tónak a terve és a piacnak a terve. Időnyerés miatt a tervezésre az árajánlatokat be 
lehetne kérni, mert akkor előbbre tudnánk jutni. Legyen egy fő elv, mert ahol önrészt 
kell odatenni, a lehetőségekhez képest minimalizáljuk. Súlypontok ebben a 
fejlesztésben a Városház tér és az odavezető Attila utcának a kinézete, hogy az méltó 
legyen a városközponthoz. Turi Attila tervének a megvalósítása szükségképpen felveti, 
hogy hol szükségesek parkolóhelyek, az itt lakók hol parkoljanak. Ki kellene jelölni 
azokat a területeket, hogy hol oldjuk meg, hogy a terv megvalósulhasson. Maga a 
városközpont úgy lenne jó, ha úgy nézne ki, mint a Művelődési Ház előtti tér. Ha a 
parkolónak kijelöljük a helyeket, akkor azokat a területeket olyanná kell alakítani és az 
ezzel kapcsolatos döntéseket meghozni. Alapvető elv, hogy ebbe az akciótervbe 
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beemeljük-e a Szabadság tér előtti teret. Benne legyen-e a régi Városháza előtti tér 
rendezése. A tónál a lakókkal olyan egyeztetések voltak, hogy nem lesz előtte út. A 
terv szerint ennek része az út és ez zúzott köves.  Ilyen elvekkel gondoltam elkezdeni 
ezt a munkát. 
Turi Attila tervének mi lesz a sorsa? A Farkasféle tervnek a megvalósítását 
javasolnám, a Jász házaspár szobornak a felállítása és a Turul madárnak az elhelyezése 
is fontos. 
Basky András polgármester 
Annak érdekében, hogy előrehaladás legyen, azt javasoltam, hogy jöjjön létre egy 
olyan előkészítő bizottság, aki ezt tárgyalná. Több szem többet lát alapon kell 
előkészíteni ezt a projektet. Két dolog fontos, hogy döntsünk arról, hogy a pályázatot 
benyújtsuk-e és a projekt előrehaladásáról a létrejövő bizottság ad tájékoztatást. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Tegnap arról volt szó, hogy a bizottsági elnökök fogják ezt tárgyalni. 
Basky András polgármester 
Az előkészítési munkában a bizottsági elnökök vegyenek részt, de a bizottsági tagok is 
részt vehetnek. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Mekkora összegű az a pénz, amit a piacfejlesztésre akarunk fordítani? A 
költségvetésben erre a pénzt félre kellene tenni. 
Basky András polgármester 
Ez félre van téve az általános tartalékban. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az általános tartalékban elhelyezett pénzösszeg nincs megcímkézve, nincs 
konkretizálva, „pályázati önrész” címén kellene ezt félretenni és nem az általános 
tartalékba. 
Basky András polgármester 
Akár céltartalékban van, akár az általános tartalékban, csak úgy lesz felhasználva, 
ahogy a testület dönt róla. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Ha céltartalékba tudjuk tenni a pályázati önrészt, az megnyugtató. 
Basky András polgármester 
Azt sem lehet, hogy céltartalékba teszünk pénzt, s ha ebben az évben nem tudjuk 
felhasználni a meghatározott célra, akkor másra sem tudjuk fordítani az összeget, mert 
megcímkéztük. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az újonnan épülő sportcsarnokkal kapcsolatos ügyintézés hol tart? 
Basky András polgármester 
A tervezés utolsó fázisában, a szakhatósági egyeztetések zajlanak. 
Sápi Tibor alpolgármester 
A belső tér kialakítások vannak folyamatban, (WC, kerékpártároló, öltözők, ruha 
tároló, büfé, lelátó), hogyan legyen a parkoló kialakítva. 
Basky András polgármester 
Kecskeméten bent van egyeztetésre. Amikor a jóváhagyott terv megvan, akkor lehet 
elkezdeni gyűjteni rá a TAO-t. 
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Sápi Tiborné iskola igazgatója 
A Kosárlabda Szövetség keretén belül lesz létrehozva a csarnok. Mi kézilabda 
csarnokként is szeretnénk, ha funkcionálna, és az iskolai testnevelést is szeretnénk 
belevinni, valamint a versenysportot is. Az új feltételeknek meg kellett felelni és 
egészen más követelményrendszert állított elénk. 
Belusz László bizottsági tag 
Ütemezés szempontjából mi várható, mikor lehet igénybe venni használatra? Mikor 
lesz kész? 
Basky András polgármester 
A látványos építkezési rész 2017-re esik. Terv nélkül nem lehet TAO-t gyűjteni. Az 
utolsó műveleteknek az utolsó beruházási eleme 2018. januárra lesz látható. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A TAO-t ki fogja gyűjteni? 
Sápi Tibor alpolgármester 
Ezt a győri csoport (Kosárlabda Szövetség) fogja végezni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A Mizse KC által összegyűjtött 60 millió forint megmaradt? 
Sápi Tibor alpolgármester 
Igen. 
Basky András polgármester 
Abban kellene dönteni az előterjesztés kapcsán hogy pályázzunk, kik lesznek, akik 
belekapcsolódnak ebbe az előkészítő munkába és kapnak felhatalmazást ennek a 
lebonyolítására. 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden képviselő kapjon értesítést erről, s aki részt kíván venni ebben, az majd eljön a 
megbeszélésre. Három-négy ember viszont kellene, akik állandóan jelen tudnak lenni, 
egyébként bárki jöhet. 
Basky András polgármester 
Jelen van körünkben Mess Gabriella is, aki a pályázatírásban jártas, jól felkészült 
szakember. Az, hogy gazdaságfejlesztésből mit döntünk, és ez az önerő tekintetében 
hogyan fog majd működni, most még információ szintjén van. A beruházást le lehet 
hívni, de ezt tisztázni kell. 
Sebők Márta PEB elnöke 
A bizottság kijelölése úgy legyen, hogy tagjai legyenek a bizottsági elnökök: Belusz 
László ÖB elnök, Sebők Márta PEB elnök, Keresztes Ferenc MB elnök), valamint 
Kocsis Györgyné óvodavezető, Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezető. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Tagként én is részt vennék. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Én is részt vennék tagként. 
dr. Török Tamás PEB tag 
Én is részt vennék, de nem állandó tagként. 
Sebők Márta PEB elnök 
Akkor az Előkészítő Bizottság tagjai lesznek: Sebők Márta PEB elnök, Belusz László 
ÖB elnök, Keresztes Ferenc MB elnök, Kocsis Györgyné óvodavezető, Józsáné dr. 
Kiss Irén EGYSZI vezető, Sápi Zsomborné PEB tagja. 
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Basky András polgármester 
A „Zöld város” projektbe amit bele tudnánk tenni az a városközpont, Városház tér és 
környéke, Iskola-tó, E-5-ös számú út, Szent Lajos utca, a Ceglédi út melletti részek, 
régi városháza udvara, Szabadság tér társas házak által bezárt terület, 
gazdaságfejlesztés miatt a piac fejlesztése.  
Orbán Antal települési képviselő 
Azt is meg kell határozni, hogy a piacfejlesztésbe mennyit teszünk bele. 
Basky András polgármester 
Összeül a bizottság és megmondja, hogy gazdaságfejlesztés szempontjából a 
piacfejlesztésnél miben és mennyi összegben gondolkodjunk. A piacnál azt csináljuk 
meg, amire szükségünk van. A városközpont, a piactér és a hozzá vezető út és a 
Ceglédi út lenne a projekt fejlesztési területe. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? Nincs. 
Van két határozat-tervezet, valamint az Előkészítő Bizottság létrehozása. 
Kérdezem a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, aki elfogadja, hogy a „Zöld város” 
projektbe legyen benne a városközpont, a Városház tér és környéke, Iskola-tó, E-5-ös 
számú út, Szent Lajos utca, a Ceglédi út melletti részek, régi városháza udvara, 
Szabadság tér társas házak által bezárt terület, gazdaságfejlesztés miatt a piac 
fejlesztése, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
5/2016. (II. 23.) PEB hat. 
Fejlesztési terület meghatározása Lajosmizse 
város központi övezeteinek fejlesztése kapcsán 

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

nek hogy TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat előkészítése 
vonatkozásában az alábbi fejlesztési területeket határozza meg: 
 

I. Városközpont 
1. Iskola-tó és környezetének fejlesztése (Farkas Gábor 2015. évi tervei 

alapján) 
2. Városház tér, Sétáló utca, Régi Városháza udvara és Attila utca 

fejlesztése, felújítása 
3. Központi Park felújítása 
4. Az 5. számú főút melletti városközponti területek fejlesztése (az út széle 

és a járda közötti terület) 
5. Szabadság téri társasházak előtti közterület rendezése (belső udvar) 
II.Piactér és a hozzá vezető Szent Lajos utca felújítása 
6. Szent Lajos utca zöldfelületeinek felújítása 
7. Piactér és közvetlen környezetének felújítása 
III.Ceglédi út és Iskola-tó közötti közterület felújítása 
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   Határidő: 2016. február 25. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
Sebők Márta PEB elnöke 
Kérdezem a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjait, hogy aki az előterjesztés II. 
határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
6./2016. (II. 23.) PEB hat. 
A városközpont fejlesztése kapcsán 
irányvonalak meghatározása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2016. február 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta PEB elnöke 
Kérdezem a Mezőgazdasági Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja, hogy a „Zöld város” 
projektbe legyen benne a városközpont, a Városház tér és környéke, Iskola-tó, E-5-ös 
számú út, Szent Lajos utca, a Ceglédi út melletti részek, régi városháza udvara, 
Szabadság tér társas házak által bezárt terület, gazdaságfejlesztés miatt a piac 
fejlesztése, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
1/2016. (II. 23.) MB. hat. 
Fejlesztési terület meghatározása Lajosmizse 
város központi övezeteinek fejlesztése kapcsán 

HATÁROZAT 
   
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testület- 

nek hogy TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat előkészítése 
vonatkozásában az alábbi fejlesztési területeket határozza meg: 

 
I. Városközpont 

1. Iskola-tó és környezetének fejlesztése (Farkas Gábor 2015. évi tervei 
alapján) 

2. Városház tér, Sétáló utca, Régi Városháza udvara és Attila utca 
fejlesztése, felújítása 

3. Központi Park felújítása 
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4. Az 5. számú főút melletti városközponti területek fejlesztése (az út széle 
és a járda közötti terület) 

5. Szabadság téri társasházak előtti közterület rendezése (belső udvar) 
II.Piactér és a hozzá vezető Szent Lajos utca felújítása 
6. Szent Lajos utca zöldfelületeinek felújítása 
7. Piactér és közvetlen környezetének felújítása 
III.Ceglédi út és Iskola-tó közötti közterület felújítása 

 
 
   Határidő: 2016. február 25. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta PEB elnöke 
Kérdezem a Mezőgazdasági Bizottság tagjait, hogy aki az előterjesztés II. határozat-
tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
2./2016. (II. 23.) MB. hat. 
A városközpont fejlesztése kapcsán 
irányvonalak meghatározása 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
  gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2016. február 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta PEB elnöke 
Kérdezem a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja, hogy a TOP-
2.1.2-15 kódszámú pályázat előkészítése vonatkozásában a projekt előkészítésére, 
segítésére egy Előkészítő Bizottság alakuljon, melynek tagjai: Sebők Márta, Keresztes 
Ferenc, Belusz László, Sápi Tibor, Józsáné dr. Kiss Irén, Sápi Zsomborné, dr. Török 
Tamás legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
7/2016. (II. 23.) PEB hat. 
A TOP-2.1.2-15. kódszámú pályázat előkészíté- 
sére Előkészítő Bizottság megalakítása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
  Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-  
  testületnek, hogy a TOP-2.1.2-15. kódszámú pályázat előkészíté- 
  sére Előkészítő Bizottság alakuljon, melynek tagjai legyenek: 

- Sebők Márta PEB elnöke, 
- Keresztes Ferenc MB  elnöke, 
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- Belusz László ÖB elnöke, 
- Sápi Tibor alpolgármester, 
- Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, 
- Sápi Zsomborné PEB tag, 
- dr. Török Tamás PEB tag 
Határidő: 2016. február 25. 
 Felelős:     A bizottság 

 
Sebők Márta PEB elnöke 
Kérdezem a Mezőgazdasági Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja, hogy a TOP-2.1.2-
15 kódszámú pályázat előkészítése vonatkozásában a projekt előkészítésére, segítésére 
egy Előkészítő Bizottság alakuljon, melynek tagjai: Sebők Márta, Keresztes Ferenc, 
Belusz László, Sápi Tibor, Józsáné dr. Kiss Irén, Sápi Zsomborné, dr. Török Tamás 
legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
3/2016. (II. 23.) MB hat. 
A TOP-2.1.2-15. kódszámú pályázat előkészíté- 
sére Előkészítő Bizottság megalakítása 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
  Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-  
  testületnek, hogy a TOP-2.1.2-15. kódszámú pályázat előkészíté- 
  sére Előkészítő Bizottság alakuljon, melynek tagjai legyenek: 

- Sebők Márta PEB elnöke, 
- Keresztes Ferenc Mg. Biz. elnöke, 
- Belusz László ÖB elnöke, 
- Sápi Tibor alpolgármester, 
- Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, 
- Sápi Zsomborné PEB tag, 
- dr. Török Tamás PEB tag. 
 
Határidő: 2016. február 25. 
 Felelős:     A bizottság 

 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (…..) 
önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnöke 
Korábban már tárgyaltuk a helyi iparűzési adóról szóló módosítást. A törvény 
lehetőséget nyújt arra, hogy az orvosoknak 100 %-os helyi iparűzési adó kedvezményt 
adjon az Önkormányzat. Korábban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 50 %-os 
kedvezményt biztosítsunk. Az orvosok is, és az orvosi kamara megkeresett bennünket, 
hogy 100 %-os iparűzési adó kedvezményt szeretnének. Az adókedvezmény nem 
praxisonként jár, hanem vállalkozásonként, ezért vannak olyan vállalkozások, akik 
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kiesnek a kedvezményből. Azok a vállalkozások kaphatnak ilyen kedvezményt, 
akiknek az adóalapja a 20 millió forintot nem haladja meg. A rendelet-tervezet 1.) 
bekezdését a 2016-os adóévtől kell alkalmazni, ha úgy dönt a Képviselő-testület, vagy 
a bizottság, itt kérem javítani a „2016-os adóévre” kifejezést a „2016-os adóévről” 
kifejezésre a tervezet 3. § (1) bekezdésében. Kérdezem a bizottságok tagjait, hogy 
milyen döntés legyen? 
Orbán Antal MB tag 
A 100 %-os kedvezményt meg kellene adni. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Bízunk abban, hogy megkapják. 
Fekete Zsolt MB  tag 
Kapják meg a 100 %-os támogatást. 
dr. Török Tamás PEB tag: Legyen 100 %-os a támogatás. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Köszönöm. Szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 
17.) önkormányzati rendeletének módosítását azzal, hogy a házi orvosoknak, házi 
gyermekorvosoknak, és fogorvosoknak 100 %-os helyi iparűzési adó kedvezmény 
legyen biztosítva, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
8/2016. (II. 23.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2016. (…..) 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  
                      rendeletének módosítását azzal, hogy a házi orvosoknak, házi  
                      gyermekorvosoknak, és fogorvosoknak 100 %-os helyi iparűzési adó  
                      kedvezmény legyen biztosítva azzal, hogy a 3. § (1) bekezdésben javítani  
                      kell az „adóévre” szót az „adóévről” kifejezésre. 
  Határidő: 2016. február 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta PEB elnöke 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) 
önkormányzati rendeletének módosítását azzal, hogy a házi orvosoknak, házi 
gyermekorvosoknak, és fogorvosoknak 100 %-os helyi iparűzési adó kedvezmény 
legyen biztosítva a 2016-os adóévről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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4./2016. (II. 23.) MB. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2016. (…..) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési 
adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági  
           Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a helyi iparűzési  
           adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendeletének módosítását  
           azzal, hogy a tervezet 3. § (1) bekezdésében javítani kell az „adóévre” szót az  
           „adóévről” kifejezésre. 
 Határidő: 2016. február 25. 
 Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről 
Sebők Márta PEB elnöke 
A költségvetésben a bevételek és a kiadások alakulása nagyon fontos. A tárgyévi 
bevételeinknek az a része, amit a központi költségvetésből kapunk, nem csökken. 
Legjelentősebb bevétel az iparűzési adó, ami 390 millió forintra van tervezve. Jó a 
vállalkozók adófizetési hajlandósága. A költségvetés főösszege 1.352.986.000.- Ft.  A 
2015. évi költségvetési maradvány előreláthatóan 215.900 eFt. A költségvetés 57 770 
eFt általános tartalékot, és 87.150 eFt céltartalékot tartalmaz. A költségvetési 
maradvány megoszlása működési célra: 98 557 eFt, felhalmozási célra: 117.343 eFt. 
Az önkormányzat intézményeinél és az elkülönített gazdálkodást folytatóknál 
beépítésre került a beruházásokra minden intézménynél egy kisebb összeg, amiből az 
eszközbeszerzést tudják finanszírozni testületi döntés nélkül. 145 millió forint 
megtakarítás látszik, mi okozza ezt? 
Rimóczi Erika pénzügyi irodavezető 
Ez központilag meghatározott összeg. Ez az alapja a számítási módnak, hogy mennyi 
pénzt adnak. 
Basky András polgármester 
Ez a pénz lehívható 
Sebők Márta PEB elnöke 
Közutak fenntartásának támogatása. Erre van-e terv, hogy ezt hogyan fogjuk elkölteni? 
Basky András polgármester 
Minden olyan költség, ami útjavítás, kátyúzás költségei voltak, ebből le van vonva. A 
tavaly megmaradt kátyúzásból való pénzt tudtuk átcsoportosítani gépvásárlásra. 
Szeretnénk ezt a pénzt az utak javítására fordítani. 
Sebők Márta PEB elnök 
Azok az utak, amik nem lettek javítva, jelenleg nagyon rosszak. 
Üdülőhelyi feladatok támogatása, ez mi? 
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dr. Balogh László jegyző 
Az idegenforgalmi adóból levett összeg, ez nincs meghatározva, hogy mire kell 
költeni. 
A települési önkormányzatok gyermekjóléti támogatása 144 millió forint. A 
gyermekétkeztetés támogatása majdnem 100 millió forint. Többlet feladatot jelent, 
hogy amikor az iskolásoknak, óvodásoknak szünet van, 43 naptári napon keresztül 
biztosítani kell az étkeztetést. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Több gyermek van, aki térítés nélkül étkezik, a törvény szerint erre jogosult. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előző évhez képest 10,17 %-kal növekedett az egyéb működési kiadás. A 
növekedés oka, a Társulás fenntartása alá tartozó intézmények - az EGYSZI és a 
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde – támogatása 11,4 %-kal, valamint a 
működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 12 % emelkedett az előző 
évhez képest. 
A Tűzoltóság részére 2015. évvel megegyezően 2016. évben 9.000 eFt kerül átadásra. 
dr. Balogh László jegyző 
Négy település között van megállapodás, 9 M/Ft-ot fizet Lajosmizse, valamint fizet 
még Felsőlajos, Ladánybene, és Táborfalva is pénzt, hogy a 25 millió forint működési 
bevétele a Tűzoltóságnak meglegyen. 
Sebők Márta PEB elnöke 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat is kap 300 eFt-ot. Ezt készpénzben kapja? 
Rimóczi Erika pénzügyi irodavezető 
A tavalyi 200.000.- Ft-ot is el tudták számolni. 
Basky András polgármester 
A kifizetés megtörténtét számlákkal kell igazolni. 
dr. Balogh László jegyző 
A Hivatal feladata az RNÖ pénzeinek könyvelése. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Ez a pénz mire megy? 
Rimóczi Erika pénzügyi irodavezető 
Programtervet adtak be. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Ezt nem lehetne tisztítószerekre fordítani? A programterv egészségmegőrzésre 
kerüljön beadásra. Kössük ki ezt a szerződésbe. Nem hiszem, hogy pályázni kellene 
kulturális célokra. 
Belusz László PEB tagja 
Ezt miért tiltjuk meg nekik? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Én azt javaslom, hogy adjanak be egy programtervet, belefér ebbe a kulturális 
rendezvények száma is és az egészségmegőrzés is. Ez utóbbi prioritást élvezzen. 
Rimóczi Erika pénzügyi irodavezető 
Feladatalapú támogatást és működési célú támogatást kap, 780.000.- Ft, ezt működésre 
kell fordítani. 
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Belusz László PEB tagja 
Korm. rendelet szabályozza, hogy a központi költségvetésből milyen célra lehet 
használni. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Lajosmizse Város Önkormányzata megmondhatja, hogy mire költheti el az RNÖ a 
kapott támogatást, mert a hepatitis vírus megelőzése mindennél fontosabb feladat 
lenne. 
Keresztes Ferenc MB tagja 
Higiéniai szempontból kellene megváltoztatni az emberek szemléletét. 
Basky András polgármester 
Amikor a csatornaépítés volt, felmértük a projektet, ahol nincs bent a víz, ott nem lehet 
csatornát építeni. Ahol a vízbevitel és a csatornabevitel probléma volt, akkor azok az 
utcák kimaradtak a projektből. Vannak olyan családok, akik nem tudják felvállalni, 
hogy fizetni tudja a pályázati önrész költségét a csatornázásnak. Ennek a lehetőségét is 
vizsgáljuk meg, hogy a város rehabilitáció területén hogyan tudunk megoldást találni 
például az ivóvízbekötésre. 
Keresztes Ferenc MB elnöke 
Sajnos a roma házak nagy részénél WC-k sincsenek. 
Basky András polgármester 
A projekt egyik része, hogy az önkormányzati barakk lakást is fel kell újítani. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az elmúlt évet azzal fejeztük be és arról tárgyaltunk, hogy mit lehet tenni a hepatitis 
vírus fertőzés megakadályozására. A mi intézményünk ebből kivette a részét. A 
védőnők elkészítettek egy olyan anyagot a vírus terjedéséről, hogy hogyan lehet ellene 
védekezni. A háziorvosoknak van egy jelentési kötelezettsége a vírus vonatkozásában. 
A megelőzésről szólnak ezek a szakmai anyagok, melyeket eljuttattunk a szülőkhöz, 
cégekhez is. Az ÁNTSZ védőoltást ad. Fel kellene mérni azokat a helyeket, ahol a 
megbetegedések előjöttek. Adatgyűjtéssel kellene felmérni, hogy kik betegek. Széklet 
útján terjed és a nem megfelelő kézmosás okán. Egyik fontos dolog, hogy 
illemhelynek lenni kell, víznek lenni kell. Az összes intézmény mosdójába eljuttattuk, 
hogy hogyan kell helyesen kezet mosni. Felmérték azt, hogy van-e kézfertőtlenítő. 
Javasolnám az Önkormányzat felé, hogy legyen egy helyzetfelmérés, s lakcím alapján 
beazonosítani. Intézkedések: víz, WC, legyen minden ingatlanon, s legyen bekerítve a 
lakás. Küzdünk, mert nem kapunk adatokat a személyiségjogok megsértése miatt, s így 
nem tudjuk a megbetegedéseket feltárni. A járványügy közügy. A betegjogok 
erősebbek, mint a közügyek. Ahol nincs udvari WC, közügynek számít ugyan, de 
hatósági ügy következtében létesítsen az ingatlan tulajdonos. Az adatfeltárást a 
családsegítő védőnők csinálják meg. 
dr. Balogh László jegyző 
Az Önkormányzatnál is megfordul mindenféle ember, nem lehet tudni, hogy ki van 
ilyen betegségben. A hatósági része a járási tisztiorvosok feladata. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Nem lehetne létrehozni egy olyan objektumot, ahol mosakodni, tisztálkodni lehetne. 
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Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Kötelezni kellene az ingatlan tulajdonosát, hogy építsen, vagy alakítson ki WC-t, tartsa 
rendben az ingatlanát. Mindenki maga dönti el, hogy a védőoltást felveszi-e? A 
közintézményben el kell dönteni, hogy védőoltást biztosítunk-e. 
Sebők Márta PEB elnöke 
A Hivatal dolgozói be lesznek oltva? 
dr. Balogh László jegyző 
Gondolkodunk rajta. Tájékoztattuk a kollégákat, a tisztítószereket, kézmosókat, 
fertőtlenítőszereket megvásároltuk, mindenki kapott fertőtlenítőszert.  
Sebők Márta PEB elnök 
Feltétlenül ragaszkodunk a Roma Önkormányzat részére a 300.000.- Ft ilyen célú 
elköltésére. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Ezen a 300.000.- Ft-on mi lenne, ha mobil WC-k lennének véve. Meghatározott 
távolságonként kellene ezeket a mobil WC-ket elhelyezni. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Nem rossz ötletnek tartom. 
Orbán Antal MB tag 
A központi tisztálkodást javaslom. 
Sebők Márta PEB elnöke 
A mobil WC-knek a lehetőségét meg kellene vizsgálni, a Roma Önkormányzat részére 
adandó 300.000.- Ft felhasználását illetően. 
Belusz László PEB tag 
Nekem az lenne a javaslatom, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzon ide 
programot, hogy mire szeretné elkölteni a 300.000.- Ft-ot. Egyértelműen ne mondjuk 
ki azt, hogy fertőtlenítőszerre, mobil WC-re stb. lehet csak elkölteni a támogatást. 
Basky András polgármester 
Ha egy pályázathoz kell valamennyi összeg, azt támogatni kell. Az lenne a legjobb, ha 
kérelmet adna be a Roma Önkormányzat, hogy mit szeretne. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Prioritásként legyen benne az egészségügy. 
Basky András polgármester 
Azt, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak mire adunk pénzt, az adott esetben 
tudjuk eldönteni. Ne adjuk oda a pénzt teljes egészében, hanem a kérelem tekintetében 
döntsük el, hogy mire adunk pénzt. A tisztítószer vásárlást ne tegyük az RNÖ 
költségvetésébe. Ha lenne egy olyan pályázat, amibe pénz kell, például egy 
egészségmegőrző program, akkor ezt támogatnánk. Kérjünk be egy programtervet és 
ennek tükrében adjunk támogatást. 
Orbán Antal MB tag 
Segélyt akkor kaphatnak, ha a környezetükben rend van. 
Basky András polgármester 
Ez kivitelezhetetlen. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Sport célú támogatás 11 millió forint. Közművelődési célú támogatás 500.000.- Ft. 
Civil szervezetek részére 5.100 eFt. Ellátottak pénzbeli juttatása 20.615.000.- Ft. 
9.855.000.- Ft a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. Rendkívüli települési 
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támogatás gyógyszerre 1,5 millió forint. Azt mondtuk, amikor a szociális 
rendeletünket tárgyaltuk, hogy a rendkívüli települési támogatást ne címkézzük meg. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Kötelezettségvállalást úgy lehet vállalni a költségvetésben, ha van tervezet előirányzat. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Ez a rendeletben nincs külön szedve. Ez egy belső döntés volt. 
Rimóczi Erika pénzügyi irodavezető 
A könyvelés miatt szedtük szét. 
Basky András polgármester 
A temetési segélyeket külön határozatban hozzuk. Mindig külön volt bontva, hogy 
gyógyszerre, temetési segélyre mennyit költünk. Települési támogatásnak minősül 
mindegyik, s ennek főösszege 9.800.000.- Ft. Amivel megemelkedett, szeretnénk a 
családhoz kihelyezhető készülékekre támogatást adni az idős személyeknek. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Amikor a szociális rendelet elkészült, akkor a települési támogatáshoz lesz a 
gyógyszertámogatás beletéve. 
A beruházási kiadások 46.800.000.- Ft. 
87.150.000.- Ft került céltartalékba helyezésre, általános tartalék 57.770.000.- Ft. A 
céltartalékból 4.800.000.- Ft pályázati önrész. 
Az én elképzelésem szerint korábban beszéltünk a „Zöld város” projektről. A 
sportcsarnok területrendezésére a 25 millió forintot kellene pályázati önrészbe 
beletenni, valamint az intézmény felújítási és pályázati keretet. 
Belusz László PEB tag 
Mindkét dologban elkötelezettek vagyunk. Az általános tartalékból vegyünk ki és 
tegyük ide ezt a pénzt az intézményekhez. Az intézményektől ne vonjuk meg a pénzt. 
Sebők Márta PEB elnöke 
A 25 millió forintot el kellene tenni a „Zöld város” projektre. Az újonnan épülő 
sportcsarnokra a 2016. évi költségvetésünkben nem tudunk költeni. 
Basky András polgármester 
A csarnok beruházásnál lesznek olyan költségeink, amik az idei évben fel fognak 
merülni. 
Az Erzsébet utalványokat támogatja a testület. 
Intézmény felújításra teszünk félre pénzt, de hogy mennyi kell, ezt előre nem tudjuk.  
Az, hogy milyen beruházások lesznek szükségesek a csarnok előkészítő munkáira, az 
Képviselő-testületi döntés nélkül nem fog menni. A csarnoképítéssel kapcsolatban az 
idén is lesznek költségeink. Azt, hogy a pályázathoz tegyük a 25 millió forintot, nem 
támogatom. Minden egyes forintnak az elköltését testületi ülés fogja engedélyezni. 
Az általános tartalékot nem összegben határoztam meg, hogy ahova szükséges, 
tudjunk tenni pénzt. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Nem voltam bevonva a költségvetési tárgyalásokba. A költségvetési gondolatokat nem 
látom összefüggésben. 
Volt egy régi dolog, amit már meg kellett volna oldani, linóleum lefektetése az 
iskolában. 
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Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A múlt hét csütörtöki fórumon én is részt vettem és a PEB elnöke is. A múlt héten 
ezeket a számokat megkaphattuk. Ott én már felvetettem, hogy van egy 3 éves oktatási 
tervünk. Az IGSZ-nek 6 millió forint pénzmaradványa van és azt a linóleumra szeretné 
költeni. A polgármester úr azt mondta, hogy árajánlatok nincsenek. 
Basky András polgármester 
Kérdés, hogy akarunk-e intézményfejlesztésre pénzt fordítani? A költségvetés 
készítésén a polgármester, a jegyző, a pénzügyi irodavezető, és az intézményvezetők 
vettek részt. Az, hogy az intézményvezetők a bevételeket hogyan tervezik, az az 
intézményvezetők feladata. Ha a költségvetéshez szükséges információra lett volna 
szükség, akkor én is, jegyző úr és az irodavezető asszony is készségesen állt 
rendelkezésre. A mozgatható számokat a költségvetésben két-három soron átbeszéltük. 
Bármilyen javaslat van, átbeszéljük. Szándékot nyilvánítunk. Intézmény felújítás, 
sportcsarnok, Erzsébet utalvány tekintetében. Ha az 57 millió forintot nem költjük el, 
bármikor mozgathatjuk egy önkormányzati rendeletmódosítással. Ha nem lesz 
integrált könyvelői program, akkor annak a költsége átkerül az általános tartalékba. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Ha integrált könyvelői programra nem kerül sor, akkor azt gépfejlesztésre kérném. 
dr. Balogh László jegyző 
A DOK-al nem tudunk szabályosan könyvelni, az ÁSZ ellenőrzés ezt nem fogadja el, s 
nem működhet tovább. A belső ellenőr tavaly kimondta, hogy ezzel nem lehet 
szabályszerűen dolgozni. 
Basky András polgármester 
Volt olyan lehetőség, az ÁSP megvásárlásra kerül. 
Belusz László PEB tag 
A „Zöld város” program nem került bele a költségvetésbe, céltartalék szintjén ezt 
tudom támogatni. A sportcsarnoképítésről, iskolafejlesztésről átcsoportosítani nem 
javaslok pénzt.  
Sebők Márta PEB elnöke 
20 millió forintot a „Zöld város” programra kérnék tisztelettel elkülöníteni. 
Basky András polgármester 
Ezt tudom támogatni. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Erzsébet utalványra a tartalékalapból van elkülönített pénz. A 20 millió forint arra 
kevés is. Általános tartalékból oda kellene tenni még, hogy a 8.000.- Ft/fő/hó Erzsébet- 
utalvány biztos meglegyen a dolgozóknak. 
Azoknak a dolgozóknak a megsegítésére, akik minimálbéren dolgoznak, létre kellene 
hozni egy jutalomkeretet, én 5-6 millió forint keretösszegre gondoltam. Ebből 
kimondottan csak ezeknek az alacsony bérű dolgozóknak kellene juttatni.  
dr. Balogh László jegyző 
Képviselő-testület által jóváhagyott pénzkeretből lehet kifizetni jutalmat. 
Basky András polgármester 
Úgy lehetne, hogy azt a keretet, amit az intézményeknek erre a célra szánnánk, 
áttennénk egy-egy intézmény költségvetéséhez, s azoknak a dolgozóknak a 
megsegítésére, jutalmazására kellene fordítani, akik minimálbérért dolgoznak. 
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Sebők Márta PEB elnöke 
Két dolog, az Erzsébet-utalvány, és a minimálbérért dolgozók külön jutalmazása 
nagyon fontos. 
Orbán Antal MB tag 
Nekem is az a véleményem, hogy a minimálbérért dolgozók kapjanak külön segítséget 
az e célra létrehozott keretösszegből. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Ez belefér a keretbe? 
Basky András polgármester 
A céltartalékból átadjuk az intézményekhez ezt a pénzt. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Nem tudjuk, hogy hogyan fog állni az intézmények pénzügyi kerete már az utolsó 
negyedévben, ezért célszerű még most átadni az intézményekhez. 
Basky András polgármester  
Ezt meg fogjuk tenni. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Fontos, hogy a minimálbéren foglalkoztatottak kapjanak plusz jutalmat az e célra 
meghatározott keretösszegből. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Mindenhol van egy intézményvezető, aki felelősen tud dönteni, az látja, hogy 
értékarányosan hogyan viszonyul a munka és a munkabér. Az IGSZ-nél a konyhai 
kisegítő létszám minimálbéren van foglalkoztatva. Azt tudom támogatni, hogy legyen 
ilyen keret. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Javaslom, hogy az újonnan épülő sportcsarnokra szánt 25 millió forintból tegyünk át 
10 millió forintot pályázati önrészre. 
Basky András polgármester 
Én 5 millió forintot javaslok áttenni pályázati önrészre. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Rendben. 
A pályázati önrész így akkor 9,5 millió forint lenne, a sportcsarnok sorában 20 millió 
forint lesz, a „Zöld város” projekt 20 millió forint. Az RNÖ részére a 300.000.- Ft-ot 
hagytuk nyitva, kérnénk, hogy egy programtervet nyújtsanak be, s egészségügyi 
célokra javaslom fordítani. 10. melléklet Beruházási kiadások sora 47.586 eFt. 
Kérdezem, hogy van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javasolom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének módosítását az általam 
elmondott módosításokkal.  Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2016. (II. 23.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- 
tének …./2016. (….) önkormányzati rendelete a 2016.  
évi költségvetésről 
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HATÁROZAT 

   
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
  a rendelet-tervezet 11. mellékletében a pályázatok önrésze 9.500 eFt 
  legyen, sportcsarnok előkészítésre, területrendezésre 20.000 eFt legyen, 
  valamint kerüljön kiegészítésre a táblázat egy új céltartalék sorral, mely 
  a „Zöld város” projekt, és erre 20.000 eFt-ot különítsen el a testület.  

A céltartalék összesen sor ezáltal 107.150 eFt-ra változzon. 
  A 10. melléklet felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1. Beruházási 
  kiadások sora 47.586 eFt-ra változik. 
  Határidő: 2016. február 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
 
Sebők Márta PEB elnöke 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről és az általam elmondottak szerint a 
költségvetéssel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2016. (II. 23.) MB. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- 
tének …../2016. (…..) önkormányzati rendelete a 
2016. évi költségvetésről 
 

HATÁROZAT 
 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgaz- 
  dasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
  a rendelet-tervezet 11. mellékletében a pályázatok önrésze 9.500 eFt 
  legyen, sportcsarnok előkészítésre, területrendezésre 20.000 eFt legyen, 
  valamint kerüljön kiegészítésre a táblázat egy új céltartalék sorral, mely 
  a „Zöld város” projekt, és erre 20.000 eFt-ot különítsen el a testület.  

A céltartalék összesen sor ezáltal 107.150 eFt-ra változzon. 
  A 10. melléklet felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1. Beruházási 
  kiadások sora 47.586 eFt-ra változik. 
 
  Határidő: 2016. február 25. 
  Felelős:     A bizottság 
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Sebők Márta PEB elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Nincs. 
Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai összevont ülésünket ezennel 
berekesztem 11.10 órakor. 

K.mf. 
 
 
 Keresztes Ferenc     Sebők Márta 
 MB elnök      PEB elnök 
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 PEB elnöke      PEB tagja 
 jkv. aláírója      jkv. aláírója 
     


