
Lajosmizse Város Önkormányzata  Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének    Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága   Önkormányzati Bizottsága 
 
Ikt. sz: LMKOH/350-1/2019. 
 

Az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2019. 
január 15-én kedden du: 15.00 órakor a Városháza dísztermében 
megtartott  együttes   bizottsági üléséről készült jegyzőkönyv 

 
Az ÖB ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 

 
1/2019. (I. 15.) ÖB hat.  A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában 

működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat 
beszámolója a 2018. évi tevékenységéről 

 
2/2019. (I. 15.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2019. (….) önkormányzati rendelete a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 
12/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
3/2019. (I. 15.) ÖB hat. Településrendezési eszközök M8 gyorsforgalmi utat  

érintő módosításának elfogadása 
 
 
4/2019. (I. 15.) ÖB hat. I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 

Gazdasági Szervezete Intézményvezető, költségvetési 
szerv-, és gazdasági vezető (magasabb vezető) 
beosztására kiírt II 

 
5/2019. (I. 15.) ÖB hat. II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 

Gazdasági Szervezete intézményvezetői (költségvetési 
szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) feladatok 
ellátására megbízás 

 
6/2019. (I. 15.) ÖB hat. Lajosmizse város Roma Nemzetiségi és Lajosmizse 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 
 
A PEB ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 

 
1/2019. (I. 15.) PEB hat. A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában 

működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat 
beszámolója a 2018. évi tevékenységéről 
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2/2019. (I. 15.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2019. (….) önkormányzati rendelete a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 
12/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
3/2019. (I. 15.) PEB hat. Településrendezési eszközök M8 gyorsforgalmi utat  

érintő módosításának elfogadása 
 
4/2019. (I. 15.) PEB hat. I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 

Gazdasági Szervezete Intézményvezető, költségvetési 
szerv-, és gazdasági vezető (magasabb vezető) 
beosztására kiírt II. pályázati forduló eredménye 

 
5/2019. (I. 15.) PEB hat. II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 

Gazdasági Szervezete intézményvezetői (költségvetési 
szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) feladatok 
ellátására megbízás 

 
6/2019. (I. 15.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
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 JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága és Önkormányzati Bizottsága, 2019. január 15-én 15.00 órakor a 
Városháza dísztermében megtartott együttes bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak:     Pénzügyi Bizottság részéről: 
   Belusz László  
 
                                                                                                                                                                                                                                                               
   Sápi Zsomborné 
   dr. Török Tamás 
 

Sebők Márta és Keresztes Ferenc bizottsági tagok igazoltan 
vannak távol az ülésről. 

 
   Önkormányzati Bizottság részéről: 
   Belusz László 
   Dóka-Mezei Anett 
   Kocsis Györgyné 
   Varga Mária 
   Sápi Zsomborné 
  

Borbély Ella és Sebők Márta bizottsági tagok bejelentéssel vannak 
távol az ülésről. 

 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
   Basky András polgármester 
   dr. Balogh László jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
   Rostásné Rapcsák Ranáta int. ref. 
   Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
   Orbán Antal települési képviselő 
   Gyurgyik Erzsébet intézményi referens 
   Molnár Ferenc RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolg.vezetője 
   Suba Benedek IGSZ részéről 
   Tengölics Judit IGSZ vezető 
   Kovács Gábor települési főépítész 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozatképes, mert az 5 főből 3 fő jelen van, Sebők 
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Márta és Keresztes Ferenc bizottsági tagok igazoltan vannak távol. Az Önkormányzati 
Bizottság is határozatképes, mert a 7 főből 5 fő jelen van, Borbély Ella és Sebők Márta 
bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol. Mivel Sebők Márta nincs jelen, így 
jegyzőkönyv hitelesítőt is kell választani. Javaslom Sápi Zsombornét. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az Önkormányzati 
Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- Sápi 
Zsombornét megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. 
Tekintettel arra, hogy Molnár Ferenc a Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat vezetője 
jelen van, őt külön köszöntöm, erre tekintettel a meghívó szerinti 6./ napirendi pontot 
tárgyalnánk első napirendi pontként. Aki ezzel a módosítással elfogadja a meghívó 
szerinti napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal, az 
Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában műkö- Basky András 
     dő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámoló- polgármester 
     ja a 2018. évi tevékenységéről 
 
2./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- Basky András 
     letének …./2019. (…) önkormányzati rendelete a nem polgármester 
     közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjté- 
     sére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szó- 
     ló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítá- 
     sáról 
     II. Az ideiglenes begyűjtési ellátás indokolt többletkölt- 
     ségei iránti igénybejelentés véleményezése 
 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek …./2019. (…) önkormányzati rendelete a Lajosmi- polgármester 
     zsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
     köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról 
 
4./ Településrendezési eszközök M8 gyorsforgalmi utat  Basky András 
      érintő módosításának elfogadása    polgármester 
 
5./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményi Gaz- Basky András 
     dasági Szervezete Intézményvezető, költségvetési   polgármester 
     szerv-, és gazdasági vezető (magasabb vezető) beosz- 
     tására kiírt II. pályázati forduló eredménye 
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     II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
     Gazdasági Szervezete intézményvezetői /költségvetési 
     szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető/ feladatok 
     ellátására megbízás 
 
6./ Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Basky András 
     Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműkö- polgármester 
     dési megállapodás felülvizsgálatára 
 
1./ Napirendi pont 
A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg 
Segítő Szolgálat beszámolója a 2018. évi tevékenységéről 
Belusz László ÖB elnök 
Az Önkormányzat kötelező feladatát látja el szerződés útján a szenvedély betegek és a 
pszichiátriai betegek vonatkozásában. A beszámolóban láthatjuk azokat a feladatokat, 
amiket a Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat végez. Alapvető intézményi adatokat, 
intenzív személyi feladatokat, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek ellátását végzi, 
egészségügyi ártalom csökkentése is a feladatuk közé tartozik. Láthatjuk, hogy évről 
évre a betegek száma emelkedik. Lajosmizse vonatkozásában több fővel dolgoznak, 
valamint az egészségügyi intézményben állandó jelleggel segítséget nyújtanak, hogy a 
rászorulóknak ne kelljen Kecskemétre utazni. Meg szeretném köszönni a munkát, mert 
nagyon fontos munka, amit Önök végeznek. Kérdezem Molnár Ferenc urat, hogy 
szeretne-e e kiegészítéssel élni. 
Molnár Ferenc Rév Szenvedélybeteg Szolgálat vezetője 
Nagyon szépen köszönöm a napirend cserét, mert több helyre kell mennem. Nagyon 
sikeres és példaszerű az együttműködés a lajosmizsei EGYSZI-vel, ezen kívül még jó 
néhány kis várossal ilyen jól együtt tudunk működni. A szenvedélybetegség rejtett 
betegség. A helyi szakembereknek is óriási munkájuk van ebben. Egy-egy éves 
feladatmutató emelkedése mögött nagyon sok befektetett munka van, és nagyon sok 
ember segítsége mutatkozik meg. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Szeretném megköszönni Molnár úr segítő munkáját. Az intézmények szakembereivel 
nagyon szoros az együttműködés. Nagyon érdekes, hogy ha itt látjuk az adatokat, az 
kellene, hogy jobban éljenek a lajosmizsei emberek ezzel a szolgáltatással. A drog 
sajnos jelen van Lajosmizsén és elég komoly problémákat okoz. Amikor konkrét 
kapaszkodók és információk vannak, a kollégáink jelzik az illetékesek felé. A drog 
nagyon súlyos probléma az emberek körében. Nagyon erősen küszködik a szakmai 
gárda ezekben az esetekben. Mi is szeretnénk megköszönni ezt a munkát, amit 
Lajosmizsén a lajosmizsei emberekért tesz hosszú évek óta Lajosmizsén a Rév 
Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Még egyszer szeretném megköszönni az Önök munkáját. Az 
Önkormányzattól egy nagyon nehéz feladatot vállalnak fel. Én elfogadásra javaslom a 
Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő rév Szenvedélybeteg Segítő 
Szolgálat beszámolóját a 2018. évi tevékenységéről. Aki ezzel egyetért az 
Önkormányzati Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
1/2019. (I. 15.) ÖB hat. 
A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában 
működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolója  
a 2018. évi tevékenységéről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   a Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szen- 
   vedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolóját a 2018. évi tevékeny- 
   ségéről. 
   Határidő: 2019. január 17. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja a Római Katolikus Főplébánia 
fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolóját a 2018. 
évi tevékenységéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
1/2019. (I. 15.) PEB hat. 
A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában 
működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolója  
a 2018. évi tevékenységéről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                                 testületnek a Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő  
                                 Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolóját a 2018. évi  
                                 tevékenységéről. 
   Határidő: 2019. január 17. 
   Felelős:     PEB 
 
Basky András polgármester 
Tájékoztatásképpen szeretném elmondani, hogy az 5 fő, akivel korábban 
megállapodtunk a Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat keretében, jelenleg már 8 fő. 
A korábbi 500.000.- Ft-os támogatás helyett 750.000.- Ft-os támogatást szeretne 
igényelni a Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat. Mivel nőttek a feladatok, úgy 
gondolom, hogy ez a kérés támogatható. Az együttműködési megállapodást is 
módosítani kell majd ennek megfelelően. 
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Molnár Ferenc Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat vezetője 15.25 órakor távozott az 
ülésről. 
 
 
2./ Napirendi pont 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (….) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
II. Az ideiglenes begyűjtési ellátás indokolt többletköltségei iránti igénybejelentés 
véleményezése 
Belusz László ÖB elnök 
Tekintettel arra, hogy erről nincs írásos anyag, felkérem a jegyző urat, hogy mondjon 
néhány szót. 
dr. Balogh László jegyző 
Ennek az anyagnak a tárgyalási határideje lett volna csütörtökön. Ismert a képviselők 
előtt és a bizottsági tagok előtt, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás keretében kiírt pályázati felhívás 
nem vezetett eredményre, ezért a Katasztrófavédelem kijelölte a Faragó 
Környezetvédelmi Kft-t a szolgáltatás végzésére egy évre. 2019. január 2-án érkezett 
meg a kijelölő határozat. 10 napja van a Faragó Környezetvédelmi Kft-nek, hogy a 
költségkalkulációt benyújtsa. Ez a határidő már lejárt, a költségkalkuláció 
megérkezett, nekünk 5 napunk van arra, hogy ezt véleményezzük. A Faragó 
Környezetvédelmi Kft-vel felvettük a kapcsolatot. A kollégák most vannak oda az 
anyagért, a csütörtöki testületi ülésre elő tudjuk terjeszteni. Körülbelül háromszorosára 
emelték a díjat. Más vállalkozót nem talált a Katasztrófavédelmi Hatóság. Kapacitás 
hiányra hivatkozva senki nem vállalta, a Faragóék vállalták háromszoros díjért. A 
Magyar Energetikai Hivatal honlapjára feltöltötték ezt az anyagot. Faragó Tímeával 
beszéltem, ő mondta, hogy kész az anyag, én kocsit küldtem érte, hogy azonnal a 
birtokunkba kerüljön, ne postai úton történjen az érkezés. Ha az anyag megérkezik, 
elektronikus úton megküldjük a képviselőknek, hogy csütörtökig át tudják 
tanulmányozni. 
Belusz László ÖB elnök 
A lakosság felé a rezsicsökkentés miatt a díj nem változhat, viszont a megemelkedett 
üzemanyag árak és bérek miatt nem tudják vállalni ezt a szolgáltatást a tavalyi áron, 
ezért vállalták háromszoros áron, viszont az Önkormányzatnak ebben támogatást kell 
nyújtani a lakosság felé. A tavalyi előleggel el kell számolni. Most benyújtották az 
elszámolást. A Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal ezt ellenőrzi. El 
kell mondani, hogy a csatornázás miatt lecsökkent a szállítási igény a háztartási 
szennyvíz begyűjtésére. 
Mivel nem volt írásos anyag, határozatot nem hoz sem a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság, sem az Önkormányzati Bizottság, érdemben történő tárgyalás és döntés a 
Képviselő-testületi ülésen lesz. 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (….) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
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foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
Korábban a Képviselő-testület illetménykiegészítést állapított meg a köztisztviselők 
részére. Felsőfokú végzettségűek részére 30 %-al lehetett ezt a kiegészítést megtenni, 
középfokú végzettségűek esetében 20 %-al. A múlt évben ez egy évre lett 
meghatározva. Hogy továbbra is biztosítva legyen a kollégák elismerése, az 
összecsúszott bértáblák megakadályozása, és az elvándorlás megvédése, ebben az 
évben is szükségessé válik ennek a bérkiegészítésnek a további folyósítása. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Éves szinten van-e nagyságrend? 
dr. Balogh László jegyző 
Pontos adat jelen pillanatban nincs. Az illetményünk a tavalyi szinten maradna. Egy 
évre lehet megállapítani. Ha ez nem lenne, akkor nagyon sokan alatta lennének a 
garantált bérminimumnak, a középfokú végzettségűek bére jelenleg nem érné el a 
195.000.- Ft-ot.  
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Van-e egyéb kérdés? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) 
önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
2/2019. (I. 15.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (….) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
   köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormány- 
   zati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2019. január 17. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) 
önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
2/2019. (I. 15.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (….) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
   köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormány- 
   zati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2019. január 17. 
   Felelős:     PEB 
 
Basky András polgármester 
Amennyivel tudtunk tavaly segíteni, most is annyival tudunk segíteni. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Pályázati kiírás van kilátásban a béremelésre vonatkozóan, mely egy évre szól, ennek 
megfelelünk. Az elismert hivatali létszámhoz köti. 2019-ben fel is kell majd használni 
erre a célra. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A vállalkozói szférában a bérek sokkal magasabbak, nem követi a közszférában lévő 
dolgozók bére a vállalkozásét. Kecskemét megyei jogú város tekintetében magasabbak 
a bérek a kormánytisztviselők tekintetében, mint az Önkormányzatoknál. 
 
 
4./ Napirendi pont 
Településrendezési eszközök M8 gyorsforgalmi utat érintő módosításának 
elfogadása 
Belusz László ÖB elnök 
Tavaly tárgyaltuk ezt az anyagot. Eljutottam oda, hogy a rendezési tervet 
véglegesíthetjük, a rendeletben lévő terveket be tudjuk tartatni.  Ez fel lesz tüntetve 
nyomvonal tekintetében is. Kérem Kovács Gábor települési főépítészt, hogy mondjon 
erről néhány szót. 
Kovács Gábor települési főépítész 
Az állami főépítésszel folytattam tárgyalást. Bekértem az összes véleményt. A 
tárgyalás eredményét az állami főépítész véleményezte, ellene kifogást nem emelt. 
Belusz László ÖB elnök 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? Nincs. Elfogadásra 
javaslom a Településrendezési eszközök M8 gyorsforgalmi utat érintő módosítását. 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
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Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt –az alábbi határozatot hozta: 
3/2019. (I. 15.) ÖB hat. 
Településrendezési eszközök M8 gyorsforgalmi utat  
érintő módosításának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a településrendezési eszközök M8 gyorsforgalmi utat 
   érintő módosítását. 
   Határidő: 2018. január 17. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja a településrendezési eszközök 
M8 gyorsforgalmi utat érintő módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
3/2019. (I. 15.) PEB hat. 
Településrendezési eszközök M8 gyorsforgalmi utat  
érintő módosításának elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a településrendezési eszközök M8 gyorsforgalmi utat 
   érintő módosítását. 
   Határidő: 2018. január 17. 
   Felelős:     PEB 
 
 
5./ Napirendi pont 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Intézményvezető, költségvetési szerv-, és gazdasági vezető (magasabb vezető) 
beosztására kiírt II. pályázati forduló eredménye 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezetői (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) 
feladatok ellátására megbízás 
Belusz László ÖB elnök 
Kétfordulós pályázati kiírás történt már Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete Intézményvezető, költségvetési szerv-, és 
gazdasági vezető (magasabb vezető) beosztására. A kiírt II. pályázati forduló sem lett 
eredményes. Tengölics Judit intézményvezető megbízatása 2019. január 31-ig szól. Ő 
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kérte nyugdíjazását, így ő már a további feladatot nem vállalta. Helyette más 
jelentkező nem volt, aki pályázatot adott volna be. Kétszer egymás után megtörtént a 
pályáztatás sikertelenül, így lehetőségünk nyílik rá, hogy valaki megbízási 
szerződéssel betöltse a feladatot. Erre Suba Benedek, Lajosmizse, Bajza utca 7. szám 
alatti lakos bizonyul a legalkalmasabbnak jelen pillanatban. 
Basky András polgármester 
Suba Benedeket. 2020. május 31-ig bíznánk meg, s akkor majd látszik, hogy mi lesz a 
további megoldás., így egy teljes kereskedelmi évet zárszámadással végig tudna vinni. 
Ez a megoldás biztosítja az IGSZ biztonságos működését. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Tengölics Judit esetében a megbízási szerződés tud működni? 
Basky András polgármester 
Az intézmény vezetője Suba Bence lesz. Tengölics Judit jelezte, hogy amennyiben 
szükséges, segít ebben a folyamatban. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük. Van-e még kérdés? Nincs. Az előterjesztésből láthatjuk, hogy két 
határozat-tervezet van.  
Polgármester úrral egyeztetve Suba Benedek lesz megbízva Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetői feladatainak 
ellátásával.  
 
Illetménye: 
- Garantált illetmény:    195.000.- Ft 
- Magasabb vezető pótlék:      50.000.- Ft 
- Munkáltatói döntésen alapuló rész:    59.000.- Ft 
  (a magasabb vezetői megbízás időtartamára) 
- Nyelvpótlék:      10.000.- Ft 
Mindösszesen:     314.000.- Ft/hó 
 
Ezt én elfogadásra javaslom. Van-e valakinek észrevétele, javaslata? Nincs. 
Szavaztatom az előterjesztést. 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés I. határozat-
tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2019. (I. 15.) ÖB hat. 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Intézményvezető, költségvetési szerv-, és gazdasági vezető (magasabb vezető) 
beosztására kiírt II. pályázati forduló eredménye 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
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   Határidő: 2019. január 17. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés I. határozat-
tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
4/2019. (I. 15.) PEB hat. 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Intézményvezető, költségvetési szerv-, és gazdasági vezető (magasabb vezető) 
beosztására kiírt II. pályázati forduló eredménye 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2019. január 17. 
  Felelős:     PEB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az Önkormányzati Bizottság részéről az előterjesztés kiosztós II. 
határozat-tervezetét azzal a kiegészítéssel, hogy Suba Benedek garantált illetménye 
195.000.- Ft, magasabb vezetői pótléka 50.000.- Ft, munkáltatói döntésen alapuló rész: 
(a magasabb vezetői megbízás időtartamára) 59.000.- Ft, nyelvpótlék 10.000.- Ft, 
mindösszesen 314.000.- Ft legyen az illetménye, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
5/2019. (I. 15.) ÖB hat. 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezetői (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) 
feladatok ellátására megbízás 

HATÁROZAT 
   
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormány- 
  zati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előter- 
  jesztés kiosztós II. határozat-tervezetét azzal a kiegészítéssel, hogy Su- 

ba Bence garantált illetménye 195.000.- Ft, magasabb vezetői pótléka 
50.000.- Ft, munkáltatói döntésen alapuló rész: (a magasabb vezetői 
megbízás időtartamára) 59.000.-Ft, nyelvpótlék 10.000.-Ft, 
mindösszesen 314.000.- Ft legyen az illetménye. 
Határidő: 2019. január 17. 
Felelős:     ÖB 
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Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről az előterjesztés kiosztós II. 
határozat-tervezetét azzal a kiegészítéssel, hogy Suba Benedek garantált illetménye  
195.000.- Ft, magasabb vezetői pótléka 50.000.- Ft, munkáltatói döntésen alapuló rész: 
(a magasabb vezetői megbízás időtartamára) 59.000.- Ft, nyelvpótlék 10.000.- Ft, 
mindösszesen 314.000.- Ft legyen az illetménye, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2019. (I. 15.) PEB hat. 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
intézményvezetői (költségvetési szerv-, és gazdasági vezető, magasabb vezető) 
feladatok ellátására megbízás 

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

előterjesztés kiosztós II. határozat-tervezetét azzal a kiegészítéssel, hogy 
Suba Bence garantált illetménye 195.000.- Ft, magasabb vezetői pótléka 
50.000.- Ft, munkáltatói döntésen alapuló rész: (a magasabb vezetői 
megbízás időtartamára) 59.000.-Ft, nyelvpótlék 10.000.-Ft, 
mindösszesen 314.000.- Ft legyen az illetménye. 
 
Határidő: 2019. január 17. 
Felelős:     PEB 

 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Belusz László ÖB elnök 
Minden évben a választás évében a választás után felül kell vizsgálni az 
együttműködési megállapodást. Tavalyi évben volt az utolsó felülvizsgálat. Annyi 
kiegészítés lett a jelen megállapodással kapcsolatban, hogy folyamatban van két TOP-
os pályázat. Az 5 éves fenntartási időszakra vonatkozó rész (Cédula ház felújítása, 
Barakk lakás (6 lakásos) felújítása, az EGYSZI, két TOP-os pályázat) bekerült az 
együttműködési megállapodásba.  
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata?  
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Folyamatban vannak a munkák? 
Basky András polgármester 
A Cédula háznál elkezdődtek a munkák, a Barakk lakásnál is. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A közösségi ház felújításának elkezdése is nagyon fontos. Májusra lehet a 
rendezvényekre számítani. Az I. csoport alkotó műhelyének a zárása júniusban lesz. 
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Az átadó ünnepséget egyeztetni kell és a névadó ünnepséget is. Az alkotó műhely 
tárgyaiból lehetne kiállítás.  
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük a kiegészítést. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatát. Aki ezzel egyetért az Önkormányzati Bizottság 
részéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2019. (I. 15.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse  
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti  
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
  kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
 
  Határidő: 2019. január 17. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás felülvizsgálatát, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
6/2019. (I. 15.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
   selő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
 
   Határidő: 2019. január 17. 
   Felelős:     PEB 
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7./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Megállapítom, hogy nincs.  
Köszönöm a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság együttes 
ülésén megjelentek részvételét, mai ülésünket ezennel berekesztem 15.50 órakor. 
 

 
 

K.mf. 
 
 
 
  Belusz László sk.    Belusz László sk. 
  ÖB elnök     PEB tag 
        PEB levezető elnök 
 
 
 
  Sápi Zsomborné sk.    Sápi Zsomborné sk. 
  ÖB tag     PEB tag 
  jkv. aláírója     jkv. aláírója  
 
                                                
 
    
 
    


