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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság 2018. május 
15-én, (kedden) 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 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 

dr. Török Tamás     bizottsági tagja  
    
   Mezőgazdasági Bizottság részről: 
 
   Keresztes Ferenc  bizottság elnöke 
   Orbán Antal  bizottság tagja 

Kollár László bizottság tagja 
 
Péli Szilveszter bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről, Fekete Zsolt késik. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Rostásné Rapcsák Renáta int. ref. 
      Farkasné Őze Angéla irodavezető 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Mezeiné Hrubos Henriette csop.vez. 
      Meleg Sándor EGYSZI int.vez.h. 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Földházi Zoltán park ágazatvezető 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Kovács Gábor települési főépítész 
      Gulyás Attiláné pénzügyi referens 
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  
mind az 5 fő jelen van. 
Átadom a szót Keresztes Ferenc Mezőgazdasági Bizottság elnökének. 
 



 3

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 3 fő van jelen. 
Javaslom, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Kollár László bizottsági tag 
legyen. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - elfogadta, hogy a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítője Kollár 
László bizottsági tag legyen. 
Visszaadom a szót Sebők Márta PEB elnöknek. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm.  
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről és a Mezőgazdasági bizottság részéről a 
meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- a Mezőgazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:        Előterjesztő 
 
1./ Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett Basky András 
     munkáról         polgármester 
2./ A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a dr. Balogh László 
     2017. évben végzett munkájáról     jegyző 
3./ Egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont 
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkáról 
Keresztes Ferenc MB elnök 
A beszámolót Szilágyi Ödön és Földházi Zoltán készítette, akik jelen vannak az 
ülésen. 
Megkérdezem Szilágyi Ödönt és Földházi Zoltánt, hogy kívánnak-e hozzátenni 
valamit a beszámolóhoz? 
Földházi Zoltán parkgondozó és kertészeti ágazatvezető 
Leírtam mindent, ha kérdés van, válaszolunk. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Köszönöm. Ez egy alapos beszámoló, szinte mindenre kiterjedő. 
 
Fekete Zsolt bizottsági tag megérkezett 8.10 órakor, a bizottság a továbbiakban 4 fővel 
határozatképes. 
 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e hozzászólni a kertészeti ágazat 
beszámolójához? 
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Sebők Márta PEB elnök 
Telephelyköltözéssel kapcsolatban jelen tűzoltó laktanya lenne alkalmas. Ehhez a régi 
raktár épület felújítása szükséges a Mizsei utcán. Ez a tervezés milyen stádiumban van, 
és ennek milyen anyagi vonzata van? 
Basky András polgármester 
Erről beszéltünk már a múlt évben. Ez ilyen formában nem beköltözhető. Akkor egy 
30 millió forintos költség volt. Az a döntés született, hogy ez egy értékes hely, és nem 
biztos, hogy a tóparton kell a parkosoknak székelni. Ilyen helyet nem találtunk, ami 
alkalmas lenne. Tavaly forrás is volt rá, az idén már nincs. A parkosoknak egy része 
már egyébként is ott van. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
A tűzoltók ebben az épületben tartanak gépeket, felszereléseket, rendbe kellett volna 
tenni a helyet. Tételes költségvetésen alapuló árajánlat van, ami 27 millió forint lenne. 
Sebők Márta PEB elnök 
Azokat a helyiségeket kellene rendbe hozni első körben, ahol a tűzoltóság gépei 
vannak, utána lehetne a többit. 
A tűzoltók támogatását az idén is megkapjuk. 
Basky András polgármester 
Az idei évben benne van a 17 millió forint a tűzoltóságban, de a pályázati pénz még 
nincs itt. A kormány dolgozott rajta, de más struktúrában szeretné megoldani. Azt, 
hogy milyen formában, azt nem tudjuk. A 17 millió forint egy kicsit bizonytalan, mert 
a pályázat kiírása nem jelent meg az EB felületen. 
Sebők Márta PEB elnök 
Hozhatnánk olyan döntést, hogy ebből a pénzből, amit visszakapunk a tűzoltóknak 
adott juttatásból, felújítjuk azokat a helyiségeket, ahova a tűzoltókat be tudjuk 
költöztetni. 
Igen sok munkát végeznek a parkosok, km hosszúak azok az utak, amiket 
karbantartanak, tisztítanak. 
Van egy olyan pont, hogy a bel- és külterületi utakra földet szállítottak. Ezeket honnan 
szedték? 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Sápi Tibor segítségével. 
Földházi Zoltán parkgondozó és kertészeti ágazatvezető 
Az utaknak a felhízott padkájából az úthasználók segítségével. Sápi Tibor is intézett 
Tóth Jánostól legalább 15 pótkocsi földet. 
Sebők Márta PEB elnök 
15,8 km a belterületi földutak munkálatai. Itt milyen utcákat végeztek el? 
Földházi Zoltán parkgondozó és kertészeti ágazatvezető 
Vendel utca, Zrínyi utca, árkok szélesítése, kátyúk betöltése. 
Sebők Márta PEB elnök 
Külterületi utakra is ugyanez vonatkozik? 
Földházi Zoltán park ágazatvezető 
Igen, azt a saját gépeinkkel végeztük el. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az elvégzett utak karbantartása 6,8 m. A kátyúzás az idei évben is folytatva lesz? 
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Földházi Zoltán parkgondozó és kertészeti ágazatvezető 
Igen. 
Basky András polgármester 
Ez egy 9 millió forintos történet a belterületen. Ha a kátyúzás megtörténik május 
hónapban, akkor már könnyebb a helyzet, mert az Önkormányzat a saját kátyúzó 
gépével is meg tudja csinálni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az Önkormányzatnak milyen koncepciója van a kátyúzásra? 
Basky András polgármester 
Az elhanyagolt utakra sokkal jelentősebb javításra van szükség, de erre jelen 
pillanatban nem látok fedezetet. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az eddig kialakult kátyúkat érdemes lenne karbantartani, mert sokkal jobban romlik. 
Basky András polgármester 
Benne van a külterületi utak kátyúzása is, de most közbeszerzést kell alkalmazni, ami 
megnehezíti a kátyúzást. 
Sebők Márta PEB elnök 
Azok a vállalkozók, akik mellett történik az útjavítás, hajlandók-e beszállni az utak 
javításába? 
Basky András polgármester 
Lehet, hogy igen, de tárgyalásokat kellene folytatni ez ügyben, igyekszünk, de még 
nem jutottam odáig. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Egy jó gréderes gép sokat tudna segíteni ebben. 
A megmetszett platánfák újból ápolásra szorulnának, nem tudom, hogy a jelenlegi 
kertészeti csoport ezt el tudja-e végezni, vagy más valakit kell erre felkérni? 
Földházi Zoltán parkgondozó és kertészeti ágazatvezető 
A friss fakadásokat szedjük folyamatosan, de ennél magasabb szintre nem tudunk 
jutni, mint 2 m, mert nincs meg a megfelelő feltétel a dolgozók részéről. (tűzvédelmi 
vizsga, stb.). 
Van teleszkópos láncfűrész, de ez arra a célra nem alkalmas, nem tud megfelelő 
formát vágni ezeknek a fáknak. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Külső megoldást kell találni erre, úgy látom. 
Van-e még kérdés? 
Fekete Zsolt bizottsági tag 
A dűlőutak aszfaltozása probléma. A dűlőutaknál a fa benövések megvannak, 
karvastagságú ágak vannak, amik megnehezítik a közlekedést. A benövéseket addig 
akadályozzuk meg, amíg az utakat nem teszik tönkre. 
A dűlőutak javításával nem vagyok megelégedve. Számtalanszor szólok, hogy 
megbeszélünk útszakaszokat, nem történik meg a javítás, olyan, mint ha nem is 
szólnék. Sok a gödör, ki kellene küldeni a gépeket, a gödröket be kellene tölteni. Nem 
mindig akkor megy ki a gép, amikor kellene. Rengeteg olyan dűlő van, amitől 
beszélünk. Hívogatnak a gazdák, de nem történik semmi a javítást illetően. Sok 
probléma van az utakkal. Úgy kellene szervezni, hogy ha esik az eső, akkor kellene a 
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gödröket betemetni. Az útjavításnál valami nem jól működik. Van olyan dűlő, ahol 
nem lehet közlekedni, a vállalkozó sem csinálta meg. Nem tudom, hogy mi történik, 
ha kimegy a közterület felügyelő. Bírság szokott-e lenni? Három hónapja van ez az 
ügy. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Köszönöm. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Szeretnék szólni a Fekete Zsolt hozzászólásához. Nem hatékony a külterületi dűlőutak 
javítása. Javaslatom lenne, hogy ketté kellene választani, mert itt személyes ellentétek 
vannak és ez a munka rovására megy. Földházi Zoltán nem tudja koordinálni a külső 
és belső utak karbantartását egyidejűleg, én azt gondolom. A polgármester urat 
szeretném kérni, hogy ketté kellene választani a külső és belső utak javítását, mert nem 
meg a munka úgy, ahogy kell. 
Basky András polgármester 
Nehéz lenne a kettőt szétválasztani. Ez nagyon összetett feladat. Rengeteg feladatra 
kell odakoncentrálni, hol a belterületen, hol a külterületen van szükség a gépekre. 
Folyamatosan be vannak tervezve a munkálatok, de mindig bejönnek azonnali 
feladatok, amiket el kell végezni. Nehéz ideális helyzeteket teremteni. Utat is kell 
javítani, levelet is kell hordani, stb. Olyan összetett feladat, hogy nehéz igazán helyén 
kezelni, a jó szándék megvan. Össze kell ülni Földházi Zoltánnal ez ügyben. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
A társaim arról beszélnek, hogy nincs megfelelő látszata a gépi munkának, hogy ennek 
szervezettség, vagy mi az oka, azt nem tudom, de ezen pozitív irányban változtatni 
kell. Napirenden kell tartani, hogy ezen a ponton változás történjen. 
dr. Török Tamás PEB tag 
Itt kétféle véleményalkotás alakult ki. Hatalmas munkát végeznek, de nincs megfelelő 
munkaeszköz sem. Az állagmegóvásra kellene figyelni jobban. Padkákat leszedve, 
árkokat készítve kellene jobban ügyelni az utakra. Ahol megvan az árok, ott rendes az 
út, ahol nincs árok, ott pedig az út jobban tönkre megy. Az ingatlan tulajdonosokat is 
meg kellene szólítani, hogy az árkokat az ingatlanjaiknál jobban tisztítsák. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Lajosmizsére nem lehet elmondani, hogy gondozott és ápolt. Pest és Szeged között 
nem is tudok ilyen gondozatlan települést.  
Semmi határozat nem születik arról, hogy a platán fák javítása nem történik meg, amit 
dr. Török Tamás mondott, az igaz. Sehol olyan csúnya körforgalom nincs, mint 
Lajosmizsén. Nem Földházi Zoltántól kell várni ezt a feladatot egy személyben. Egy 
olyan vezető kell, aki ezt az egészet összefogja, koordinálja. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Más egyéb hozzászólás van-e? 
Belusz László PEB tag 
Mi az oka annak, hogy kevés a gép, kevés a munkaerő? 
Basky András polgármester 
Az túlzás, amit Sápi Zsomborné mondott Lajosmizse település tisztaságára 
vonatkozóan, mert nagyon sokan, akik messziről jönnek, más véleményt mondanak,  
szép gondozott településnek tartják Lajosmizsét. 
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Belusz László PEB tag 
Visszakanyarodva az utakhoz, az út szélének a rendben tartása az ingatlan tulajdonos 
feladata. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Valakinek egy olyan kört kellene kialakítani az Önkormányzatnál, aki megteszi a 
felszólítást. 
Basky András polgármester 
Ehhez nem kell más kör, szóvá lehet tenni másnak is bármit. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Van jó példa is. Csemő csoda, ahogy kinéz. Csemőben a község első számú vezetője, 
aki kézben tartja ezt a dolgot. 
Földházi Zoltán parkgondozó és kertészeti ágazatvezető 
Mindenkinek igazat adok. Földutak karbantartás nem teljesen megfelelő. Esőben a 
legcélszerűbb csinálni és, hogy nem voltak kinn Fekete Zsoltnál az útjavítást illetően, 
annak több oka is lehet, akár betegség, szabadság, vagy a gép elromlása. A gépek 
biztos, hogy dolgoztak valahol, de a gépek egyszerre nem tudnak mindenhol lenni. 
Valamilyen módszert be kellene tartani. 
A köves út sem jó 10 évig, a földutaknak a rendbetétele még nehezebb. Soha nem 
tudjuk elérni azt ezzel a gépparkkal és létszámmal, hogy teljesen rendben tudjuk 
tartani ezt a 70 km-es útszakaszt. Van olyan útszakasz a földbetöltések miatt, ahol egy 
hétig is dolgozni kell rajta. 
A gépeknek a kapacitását az időjárás miatt 30 %-ban lehet kihasználni. 
A karbantartásban tavaly is helytálltunk, maximálisan, ahogy csak bírtunk. Nem 
tudom, hogy a nagyobb tehergépjárműveket számon lehet-e kérni, hogy ne ott 
járjanak. 
Basky András polgármester 
A parkgondozó részleg sok mindent megold ezzel a gépállománnyal, ezzel a 
létszámmal ennyire futja. Egy nagy gréder sokat tudna segíteni, de erre nm látom a 
forrást. Hatalmas a terület Lajosmizsén, nem Csemő nagyságú. Vannak olyan részek, 
akik rendben tartják az ingatlanjaik részét, vannak, akik nem. A főútnál nagyon sokan 
vannak, akik nem tartják rendben az utakat. A közút sem tud mindig ideérni akkor, 
amikor arra éppen szükség van. Hetente, kéthetente nem tudunk füvet nyírni, arra 
kapacitás nincs az Önkormányzat parkos brigádjának. A közutas munka heteket vesz 
igénybe. Lehet, hogy még dolgozót kellene felvenni. Ahhoz, hogy hatékonyabb 
legyen, több eszköz, több ember kell. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
A benzinkút körüli terület nagyon bozótos terület. A másik ilyen terület a Posta tó 
környéke. Olyan, mint egy lepusztult városrész. 
Földházi Zoltán parkgondozó és kertészeti ágazatvezető 
Az AGROSZER előtt és a nagy fatelep előtti terület 80 %-ban ki van takarítva. A 
bozót, burgying ki van takarítva, karvastagságú fák vannak csak meghagyva. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
A közútkezelőket nem lehet számolni, nekik évi kétszer kaszálás van előírva. Egyszer 
már megcsinálták és még egyszer meg fogják csinálni. Nekik oda be kell segíteni, ha 
azt akarjuk, hogy szép legyen. 
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Basky András polgármester 
Nagy terület, ha ettől többet akarunk, akkor oda erőforrást kell csoportosítani. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Köszönöm. Van-e még kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom 
az ágazat beszámolóját. 
Aki ezzel egyetért a Mezőgazdasági Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
9/2018. (V. 15.) MB hat. 
Parkgondozó és kertészeti ágazat  
beszámolója az elvégzett munkáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolóját 
   az elvégzett munkáról.   
   Határidő: 2018. május 17. 
   Felelős:     MB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja a parkgondozó és kertészeti 
ágazat beszámolóját az elvégzett munkáról, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
47/2018. (V. 15.) PEB hat. 
Parkgondozó és kertészeti ágazat  
beszámolója az elvégzett munkáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolóját az 
   elvégzett munkáról. 
   Határidő: 2018. május 17. 
   Felelős:     PEB 
 
 
2./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2017. évben végzett 
munkájáról 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Átadom a szót Sebők Márta PEB elnöknek 
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Sebők Márta PEB elnök 
A helyi önkormányzatról szóló törvény alapján a jegyző minden évben elkészíti a 
beszámolóját a hivatal munkájáról. A Hivatalnak rengeteg feladata van a testületi és a 
bizottsági ülések előkészítésében. A Jegyzői Irodának többfajta ülést kell 
előkészítenie. Az ülésekről jegyzőkönyvek készülnek és a jegyzőkönyveket fel kell 
tölteni a Nemzeti Jogtárba.  
 
Elemezve a diagramokat egyértelművé válik az egyre növekvő leterheltség az előző 
évhez viszonyítottan:  
1./ 
összes testületi szervi ülés 44 helyett 49,  
összes testületi szervi napirend 240 helyett 289,  
összes testületi szervi határozat 264 helyett 298, 
Lajosmizse esetében a 28 rendelet helyett 40 (!),  
Felsőlajos esetében 18 rendelet helyett 20,  
2./ 
A bizottságok által hozott határozatok diagramon meghagytam a 2014-es adatokat is, 
melyen jól látható, hogy az elmúlt három év alatt 66,5 %-os emelkedés mutatkozik a 
bizottságok által hozott határozatok számában, ugyanakkor, ha a Lajosmizsén  
meghozott rendeletet vizsgáljuk, a 2014-es évhez viszonyítva az emelkedés 90%-os , 
miután a 2014. évi 21 rendelethez képest 40 rendeletet alkotott az önkormányzat 2017. 
évben! 
 
dr. Balogh László jegyző 
Egyre több ülésünk van, és egyre több döntésünk. Májusban is 7 ülés van. A 
hatáskörök nincsenek kellőképpen lebontva. Minden döntést ide kell hozni. Alig van 
olyan hetünk, hogy nincs ülés. A Hivatalt is működtetni kell. Testületi ülések és 
bizottsági ülések sorozata van. 
Felmerült, hogy a Társulást érdemes-e fenntartani.  Megvizsgáltuk, hogy szükséges-e 
Többlet ülések, többlet beszámoló, többlet papírmennyiség stb., ami ennek 
bonyolítását jelenti.  Felsőlajos és Lajosmizse szeretné, hogy együtt tudjuk a 
feladatainkat ellátni. Az Mötv megadja a módját, hogy más módon végezzük. 
Sebők Márta PEB elnök 
2014-től 2017-ig óriásiak a tendenciák. Kérdezem, hogy a Társulásnak van 
jelentősége, hogy fenntartsuk? Azt gondolom, hogy nagy részben megnehezíti a 
Jegyzői Iroda és a vezetés feladatát. 
Basky András polgármester 
Az Önkormányzat nagyon sokat pályázik, amiben csak testületi ülésen tudunk dönteni. 
Ha 2-3 hetet csúszik egy ügy, akkor nem tudunk kellőképpen haladni bizonyos 
ügyekkel. Ezek is jelentős mértékben közrejátszanak abban, hogy ilyen sok ülést kell 
tartani. Ha van egy határidős pályázat, amit nem fogadunk el, akkor a pályázat elúszik. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt saját munkája érdekében megkönnyíteni javaslom a Jegyzői Irodának. Évek óta 
probléma már a társulási probléma. Amikor megalakult, 10 millió forint plusz volt, az 
évek folyamán ez 1 millió forintra lecsökkent. 
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Basky András polgármester 
Mivel új Kormány lesz, nem tudjuk, hogy milyen formában kívánják működtetni a 
közigazgatást. Érdemes megvárni, hogy a közigazgatásban milyen irányok lesznek és 
milyen szervezeti formában gondolja a Kormány a közigazgatás működtetését. 
dr. Balogh László jegyző 
Ebben a költségvetésben nem célszerű működtetni, de a jövő évet illetően nem látjuk, 
hogy mi a szükségszerű. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az Igazgatási Csoport is rengeteg feladatot lát el. 5513 irat van, ezt le kell kezelnie a 
Csoportnak. 
800 alkalommal rendkívüli települési támogatást adtunk. Tetemes mennyiség. 2017-
ben 27 alkalommal került sor környezettanulmány készítésre. Ez is plusz munka, plusz 
feladat. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 800 főt érint. 
424 ezer forint a gyógyszertámogatás. 9.167.000.- Ft a rendkívüli gyermekvédelmi 
kedvezmény. Ezt az Igazgatási Csoportban dolgozók kezelték le. 12.000 főnek az 
ügyes-bajos dolgait kell le kezelni az Igazgatási Csoportnak. 
Pénzügyi Iroda dolgozói viszik a pénzügyeket, elkészítik az adatszolgáltatást,  
behajtják a tartozásokat. Ezek az adatszolgáltatások megmaradnak-e, hogy minden 
alkalommal ezeket fel kell vezetni, vagy az ASP rendszer ezt tudja kezelni? 
dr. Balogh László jegyző 
Megmaradnak, mert az ASP ezt még nem tudja kezelni. Mindent megtettünk a 
felkészülés érdekében. Az intézmények is részt vettek az ASP-s oktatásokon. 
Amennyire tudtunk, felkészültünk. Pénzügy, adó, hagyaték, iktatás, az ipar, a 
kereskedelem vannak rajta az ASP rendszeren. A bevezetett szakrendszerek 
fejlesztése, pontosítása történik meg folyamatosan. Folyamatosan fejlesztik a 
programokat. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm a Hivatal minden dolgozónak és a jegyző úrnak is a munkáját. Van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
Basky András polgármester 
A települési támogatást nem a polgármester és az Önkormányzat adja. Rendeletünk 
értelmében működik a rendszer. Volt ennél nagyobb szám is régebben. Most kezelhető 
mennyiség a települési támogatás. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. 
Keresztes Ferenc PEB elnök 
Én a magam részéről elfogadom és elfogadásra javaslom a beszámolót. Aki a 
Mezőgazdasági Bizottság részéről elfogadja a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal 2017. évben végzett munkájáról készült beszámolót, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2018. (V. 15.) MB hat. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója  
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a 2017. évben végzett munkájáról 
HATÁROZAT 

 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
   gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját 
   a 2017. évben végzett munkájáról. 
   Határidő: 2018. május 17. 
   Felelős:     MB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2017. évben végzett munkájáról készült beszámolót, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
48/2018. (V. 15.) PEB hat. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója  
a 2017. évben végzett munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
testületnek a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
beszámolóját a 2017. évben végzett munkájáról. 

   Határidő: 2018. május 17. 
   Felelős:     PEB 
 
 3./ Napirendi pont 
Egyebek 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Kérdezem, hogy van-e valakinek e napirendi pont keretében hozzászólása, 
bejelentenivalója? Amennyiben nincs, megköszönöm a Mezőgazdasági Bizottság 
tagjainak részvételét, a mai együttes ülést ezennel berekesztem 9.20 órakor.                                                                                                
 
 

K.m.f. 
  

  Sebők Márta      Keresztes Ferenc 
  PEB elnök      MB elnök 
 
 
  Belusz László     Kollár László 
  PEB tagja      MB tagja 
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  jkv. aláírója      jkv. aláírója 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


