
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági 
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Ikt. sz: LMKOH/350-27/2019. 
 

A Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság 
2019. november 20-án megtartott üléséről 

készült jegyzőkönyv 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
1/2019. (XI. 20.) PEMB hat. Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnokság támogatási cél módosítása 
2/2019. (XI. 20.) PEMB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2019. (…) önkormányzati 
rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. 
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3/2019. (XI. 20.) PEMB hat. Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének …/2019. (…) 
önkormányzati rendelete a 2019. évi 
költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet alapján az 
önkormányzat és intézményei költségvetésének 
2019. 01.01 – 09. 30. időszakra szóló teljesítéséről 

4/2019. (XI. 20.) PEMB hat. Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Város 
Stratégiai Bizottság javasolt feladatai 

5/2019. (XI. 20.) PEMB hat. 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 

6/2019. (XI. 20.) PEMB hat. A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
ellátásával kapcsolatos döntés 

7/2019. (XI. 20.) PEMB hat. „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének szabályzata a polgármestert 
megillető cafetéria-juttatásról” c. Szabályzat 
módosításának elfogadása 

8/2019. (XI. 20.) PEMB hat. A XXVII. Lajosmizsei Napok program- és   
költségvetési tervezetének jóváhagyása 
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9/2019. (XI. 20.) PEMB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse  

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti  
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

10/2019. (XI. 20.) PEMB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Pénzügyi Ellenőrző és 
Mezőgazdasági Bizottsága Ügyrendjének 
elfogadása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság 2019. november 20-án, 
reggel 8.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Bizottság tagjai: 
   Sebők Márta    bizottság elnöke 
   Tóth-Orlov Bettina  bizottság tagja 
   Cseh Katinka   bizottság tagja 
   Lukács Józsefné  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter  bizottság tagja 
   Borbély Ella   bizottság tagja   
   Belusz László  bizottság tagja 
 
   Tanácskozási joggal megjelentek: 
   Basky András  polgármester 
   dr. Balogh László  jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
   dr. Mátyus Béla  jogi referens 
   dr.Csikai Zsolt  belső ellenőr 
   Gyurgyik Erzsébet  vezetői referens 
   Bagó István   települési képviselő 
   Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 
   Suba Benedek  mb. IGSZ vezető 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEMB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Jegyző úr kérésére a meghívó szerinti 2./ és 10./ napirendi pontot vegyük 
előre, valamint még egy plusz napirendi ponttal, a PEMB Ügyrendjével egészítsük ki 
napirendi pontjaink tárgyalását. Aki ezzel a módosítással és kiegészítéssel elfogadja a 
napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadja el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek …./2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi  polgármester 
     költségvetésről szóló 8/2019. (II. 28.) önkormányzati  
     rendelet módosításáról 
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2./ Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata Képvise-  Basky András 
     lő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a  polgármester 
     2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkor- 
     mányzati  rendelet alapján az önkormányzat és intézményei  
     költségvetésének 2019. 01. 01.- 09.30. időszakra szóló tel- 
     jesítéséről 
3./ Önkormányzati SzMSz módosítására javaslattétel   Sebők Márta 
          PEMB elnök 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek …./2019. (…) önkormányzati rendelete a nem köz-  polgármester 
     művel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
     vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
     3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
5./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz be-  Basky András 
     gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásával kapcso-  polgármester 
     latos döntés 
 
6./ „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  dr. Adonyi Lajos 
     nek szabályzata a polgármestert megillető cafetéria-jutta-  alpolgármester 
     tásról” c. Szabályzat módosításának elfogadása 
 
7./ A XXVII. Lajosmizsei Napok programtervezetének és   Basky András 
     költségvetési tervének véleményezése    polgármester 
 
8./ Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Vá-  Basky András 
     ros Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együtt-  polgármester 
     működési megállapodás felülvizsgálata 
 
9./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Sebők Márta 
     Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága Ügy-  PEMB elnök 
     rendjének elfogadása 
 
10./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…)  
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEMB elnök 
Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező költségvetési rendelet-módosítást, s 
kérdéseket tesz fel a napirenddel kapcsolatban az alábbiak szerint: 
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A közfoglalkoztatási programnak van önereje, amit a saját költségvetésünkből 
finanszírozunk? 
Basky András polgármester 
Igen van, az idén 30 %-ot kell hozzátenni. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Működési célú támogatás államháztartáson belülre 51.937.- Ft. Ez miért van így? 
Basky András polgármester 
Amit korábban elvontunk, azt most visszatesszük.  
Sebők Márta PEMB elnök 
Ivóvíz ellátás tekintetében a bekötővezeték- és gerincvezetékek meghibásodása 
folyamatosan terheli a költségvetést. 
Basky András polgármester 
A TÖOSZ értekezleten elmondták, hogy ez valóban probléma, de ezt a Kormány fogja 
tudni kezelni. Az önkormányzatok nem lesznek képesek arra, hogy ezeket a cseréket 
megoldják. A rezsicsökkentés miatt az ivóvíz használók nem térítik meg a plusz 
költségeket. Nehéz helyzetben vannak az ivóvíz szolgáltató cégek, a BácsvízZrt-vel 
még nincs probléma ilyen tekintetben. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Iskola-tó fejlesztésre adott támogatás Sápi Tibortól (tévesen a Lajosmizsei 
Közalapítványhoz átutalt). Ez mi? 
Basky András polgármester 
Annak idején a gazdaköri tagok fizették ki tévesen részünkre és most visszakerül a 
helyére. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Móra Ferenc utca (Irinyi út – Gábor Áron út között) ivóvíz vezeték kiépítése 90 fm 
hosszban. Itt nem volt vezeték? 
Basky András polgármester 
Két végvezeték össze lett kötve és a számlázás költségeit most kell megfizetni. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltóság kérte, hogy a kapott támogatás egy részét 
(7.200.000.- Ft) működési cél helyett felhalmozási célra használhassák fel. 
Basky András polgármester 
A Tűzoltóság 12 millió forint támogatást kapott, amit bérre használhat fel. Működésre 
is kellene pénz, ezért ketté választanánk. A szükséges fejlesztések állami forrásból 
fognak megvalósulni. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Milyen szakértői díj elszámolás történt? 
Suba Benedek mb. IGSZ vezető 
Az IGSZ-nél volt két beruházás, s ennél volt építési műszaki és gépész műszaki díj, ez 
rossz helyre lett téve és most kerül a helyére. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Köszönöm. Van-e még egyéb hozzászólás, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Nincs.  
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Van egy határozat-tervezet, mely szerint a Tűzoltóság kérte, hogy a 7.200.000.- Ft 
működési célra kapott támogatást felhalmozási célra használhassa fel.  Elfogadásra 
javaslom. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
1/2019. (XI. 20.) PEMB hat. 
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság támogatási cél módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra java- 
   solja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-terveze- 
   tét. 
   Határidő: 2019. november 21. 
   Felelős:     PEMB 
 
 
Sebők Márta PEMB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  a 2019. évi 
költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
2/2019. (XI. 20.) PEMB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (…) 
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
      HATÁROZAT 
  
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra java- 
   solja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város Önkormányza- 
   ta Képviselő-testületének 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. 
   (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2019. november 21. 
   Felelős:     ÖB 
   
2./ Napirendi pont 
Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. 
(…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
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önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei 
költségvetésének 2019. 01.01 – 09. 30. időszakra szóló teljesítéséről 
Sebők Márta PEMB elnök 
Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót. 
A személyi kiadásoknál szerepel 7.592.000.- Ft családi támogatás. Ez mi? 
Basky András polgármester 
Aki rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult, az kapja ezt a támogatást. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Van-e valakinek egyéb észrevétele, kérdése, hozzászólása? Nincs. Elfogadásra 
javaslom. 
Aki elfogadja a költségvetés I-III. negyedéves beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
3/2019. (XI. 20.) PEMB hat. 
Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. 
(…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei 
költségvetésének 2019. 01.01 – 09. 30. időszakra szóló teljesítéséről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

zügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a 2019. évi költségvetésről szóló 
8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 
és intézményei költségvetésének 2019. 01.01 – 09.30. időszakra 
szóló teljesítéséről készült beszámolót. 

   Határidő: 2019. november 21. 
   Felelős:     PEMB 
 
3./ Napirendi pont 
Önkormányzati SzMSz módosítására javaslattétel 
Sebők Márta PEMB elnök 
Tegnap az Önkormányzati Bizottság ülésén már tárgyaltuk ezt. Az eredeti 
megállapodásunk problémás, jogilag nem lehet végrehajtani. Mit mond erre a Polgári 
Törvénykönyv? 
dr. Balogh László jegyző 
Ezt dr. Adonyi Lajos úrnak is mondtam, hogy ez aggályos. A törvény kimondta, hogy 
elnöke és tagjai vannak, és azt is megmondja a törvény, hogy mikor lehet egy 
tisztségviselőből több. 
Belusz László bizottsági tag 
Az egyezségen nem volt egyértelműen kimondva, hogy ez problémás, alpolgármester 
urat ezért nem szabad elmarasztalni, ezt újra kell vizsgálni. 
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Sebők Márta PEMB elnök 
Úgy gondolom, hogy lett volna idő helyretenni ezt. 
Basky András polgármester 
Át kell beszélni azt, hogy ezt a bizottságot hogyan fogjuk felállítani. Meg fogjuk 
oldani ezt a helyzetet úgy, hogy mindenkinek megfelelő legyen. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Tegnap az Önkormányzati Bizottság ülésén átbeszéltük azokat a feladatokat, amik 
bekerülnének ebbe a bizottságba. Köszönöm a kollégáknak, hogy összeírták az 
elhangzott tevékenységeket, ezt kiosztósként meg is kaptuk. A tevékenységek egy 
része teljes mértékben beemelésre került az előző bizottsági ülés feladataiból. 
Az alábbiak szerint ismertette a 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság javasolt feladatait: 

- Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan hasznosítására 
vonatkozóan, véleményezi az erre vonatkozó előterjesztéseket, 

-  gazdasági kamarákkal, és érdekvédelmi szervezetekkel együttműködés, 

- településrendezési terv, település szerkezeti szabályozási terv, helyi építési 
szabályzat véleményezése, 

- idegenforgalommal kapcsolatos javaslatok, helyzetfelmérés, 
- mezőgazdasági rendezvények, termelési, térségi versenyek szervezése, 
- gazdasági programra, helyi adókra tesz javaslatokat, 
- Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntető címre tett javaslatok véleményezése, 
A fentiekben fel nem sorolt feladatkörében az előterjesztésekre javaslatot tesz. 

- a környezetvédelemmel kapcsolatban közreműködik, véleményezi és 
javaslatokat tesz a környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatban, 

- véleményezési javaslatot tesz a közterületi rend kialakítására, fenntartására, 
közbiztonságra, 

- temető rend fenntartással és temető szolgáltatásokkal kapcsolatos 
előterjesztéseket véleményezi, 
 

-  Mötv. 13. § (2) bekezdése szerinti feladatok véleményezése,  

- környezet, egészségügy, köztisztaság, kártevőirtás, rovar, rágcsáló irtás, 
- természetvédelem, vízkárelhárítás, 
- kistermelők termékeinek értékesítése, 
- hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok, 

 

Közterület fenntartás: út, híd, járdakarbantartás és építés, 

- aszfalttal nem ellátott külterületi utak karbantartása, 
- átfogó, különböző időtávú településfejlesztési koncepciók, tervek 

véleményezése, 
- energiagazdálkodással kapcsolatos ügyek, 
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- véleményezi, illetve javaslatot tesz, illetve kapcsolatot tart a hegyközségekkel, 
koordinálja az önkormányzat feladatait, kapcsolatot tart a falugazdásszal, 

- kapcsolatot tart a helyi gazdálkodó szervezetekkel és azok képviselőivel, 
- képviseli a vállalkozók és kereskedők érdekeit a képviselő-testület előtt, 
- Környezetvédelmi Díjra javaslatot tesz. 

 
Sebők Márta PEMB elnök 
Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb kérdése, észrevétele? 
Borbély Ella bizottsági tag 
Van az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja. Amikor valakinek a 
környezetvédelmi díjat valakinek odaítéljük, akkor meg lehetne említeni, hogy a 
környezetvédelmi alap terhére történjen a kifizetés. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A környezetvédelmi rendeletben szabályozzuk a Környezetvédelmi Alapot és a díj 
benne van a felhasználási céljai között. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Van-e még valakinek hozzáfűznivalója, vagy elfogadhatjuk ezeket a tevékenységeket. 
Fekete Zsolt alpolgármester 
A mezőgazdasági gépjavítások, illetve ezeknek a tárolása belefér-e ebbe? 
Basky András polgármester 
Amikor a költségvetést elfogadjuk, megállapítjuk minden egyes területnek, hogy 
mennyiből lehet gazdálkodni. Amennyiben olyan helyzet áll elő, ami évközben nem 
volt látható, azt rendelet-módosítással végezzük. Ha új gépeket akarunk beszerezni, a 
Képviselő-testület döntésével történik. Konkrétan itt mire gondol alpolgármester úr? 
Fekete Zsolt alpolgármester 
Kellene kompresszor, satupad, akkutöltő. Nem tudják felpumpálni a gépeket. 
Belusz László képviselő 
A parkfenntartó brigád vezetője élhet írásbeli javaslattal erre vonatkozóan. 
Sebők Márta PEMB elnök 
A tegnapi napon szó volt a bizottsági ülések időpontjáról. A helyzet adja, hogy a 
három bizottság hogyan és mikor fog ülésezni. Hétfő, kedd, szerdai napok jöhetnek 
számításba, attól függ, hogy milyen mennyiségű lesz az anyag. Kérték azt, hogy akik 
dolgoznak kötött munkaidőben, hozzájuk is alkalmazkodjunk, a hivatali dolgozóknak 
a munkaideje is 16.00 óráig tart. Itt a jegyző urat kértük meg, hogy ez oldja meg. 
Szó volt még az anyagkiküldésről, hogy papír alapon legyen, vagy elektronikusan. 
Javasoltam, hogy elektronikusan is legyen, meg papír alapon is. 
dr. Balogh László jegyző 
Próbáljuk összehangolni a bizottsági ülések időpontját, úgy, hogy nagyjából 
mindenkinek megfelelő legyen. A munkáltatóknak biztosítani kell, hogy el tudjanak 
jönni a képviselők az ülésre. Igyekszünk mindenki igényének valamilyen módon 
megfelelő időpontokat választani, olyan nem lesz, hogy mindig mindenkinek teljes 
egészében megfelelő legyen. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Idáig is tudtuk kezelni, a továbbiakban is tudjuk. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása, javaslata a 
napirendhez? Nincs. 



 10

Elfogadásra javaslom a kiosztott anyagban felsorolt tevékenységeket a Mezőgazdasági 
Környezetvédelmi és Város Stratégiai Bizottság vonatkozásában. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
4/2019. (XI. 20.) PEMB hat. 
Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Város Stratégiai  
Bizottság javasolt feladatai 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága az alábbiakban  
   javasolja meghatározni a megalakítandó Mezőgazdasági, Kör- 
   nyezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság feladatait: 
 

- Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan hasznosítására 
vonatkozóan, véleményezi az erre vonatkozó előterjesztéseket, 

-  gazdasági kamarákkal, és érdekvédelmi szervezetekkel együttműködés, 

- településrendezési terv, település szerkezeti szabályozási terv, helyi építési 
szabályzat véleményezése, 

- idegenforgalommal kapcsolatos javaslatok, helyzetfelmérés, 
- mezőgazdasági rendezvények, termelési, térségi versenyek szervezése, 
- gazdasági programra, helyi adókra tesz javaslatokat, 
- Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntető címre tett javaslatok véleményezése, 
A fentiekben fel nem sorolt feladatkörében az előterjesztésekre javaslatot tesz. 

- a környezetvédelemmel kapcsolatban közreműködik, véleményezi és 
javaslatokat tesz a környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatban, 

- véleményezési javaslatot tesz a közterületi rend kialakítására, fenntartására, 
közbiztonságra, 

- temető rend fenntartással és temető szolgáltatásokkal kapcsolatos 
előterjesztéseket véleményezi, 
 

-     Mötv. 13. § (2) bekezdése szerinti javaslatok véleményezése 

- környezet, egészségügy, köztisztaság, kártevőirtás, rovar, rágcsáló irtás, 
- természetvédelem, vízkárelhárítás, 
- kistermelők termékeinek értékesítése, 
- hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok, 

 

Közterület fenntartás: út, híd, járdakarbantartás és építés, 

- aszfalttal nem ellátott külterületi utak karbantartása, 
- átfogó, különböző időtávú településfejlesztési koncepciók, tervek 

véleményezése, 
- energiagazdálkodással kapcsolatos ügyek, 
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- véleményezi, illetve javaslatot tesz, illetve kapcsolatot tart a hegyközségekkel, 
koordinálja az önkormányzat feladatait, kapcsolatot tart a falugazdásszal, 

- kapcsolatot tart a helyi gazdálkodó szervezetekkel és azok képviselőivel, 
- képviseli a vállalkozók és kereskedők érdekeit a képviselő-testület előtt, 
- Környezetvédelmi Díjra javaslatot tesz. 

 
Határidő: 2019. november 20. 
Felelős:     PEMB 
 

4./ Napirendi pont 
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 
Sebők Márta PEMB elnök 
Minden évben módosításra került. A 2019. december 3. után fizetendő díjakról kell 
dönteni. Az árat meghatározza a szennyvíz mennyisége, a begyűjtés költsége és ezt 
csökkenteni kell az állami támogatás mértékével. 
2020. évben a következő díjak kerülnek megállapításra: 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás legmagasabb mértéke 2020. január 1-től 2020. december 31-ig  4.015.- 
Ft/ürítési alkalom, ürítési díj 421.- Ft/m3. Ez az összeg az általános forgalmi adót nem 
tartalmazza. 
Ezt az előterjesztést el kell fogadni. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítását az 
előterjesztés melléklete szerint annak 1. számú mellékletével, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
5/2019. (XI. 20.) PEMB hat. 
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 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra java- 

solja a Képviselő-testületnek a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 
szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítását az 
előterjesztés melléklete szerint, annak 1. számú mellékletével. 
Határidő: 2019. november 21. 
Felelős:     PEMB 
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5./ Napirendi pont 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés 
Sebők Márta PEMB elnök 
Már az előző testületi ülésen is tárgyaltuk, hogy egy évre kötünk a szolgáltatóval 
szerződést. Miután a rezsi költségek befagyasztásra kerültek, nincsenek vállalkozók, 
akik el tudják látni a begyűjtést. Az előző pályázatra sem jelentkezett senki. 
 
Három vállalkozó került megkeresésre: 
1./ Somogyi István (Izsák) 
2./ Szabolcska Ferenc vállalkozó (Kunszentmiklós) 
3./ TI-TÓ Kft. (Solt) 
 
Az ajánlattételi határidő 2019. november 11. 8.00 óra volt. 
Az ajánlattételi határidőn belül most sem érkezett ajánlat a közszolgáltatás végzésére.  
Ezért a katasztrófavédelemmel kell felvenni a kapcsolatot, hogy jelöljenek ki 
szolgáltatót és megbízzuk a polgármester urat ennek ügyintézésével. 
dr. Balogh László jegyző 
Felvettük a katasztrófavédelemmel a kapcsolatot. Egy fő nem vállalta, egy főnek nincs 
kapacitása, egy fő pedig nem jelzett vissza semmit. 
Ez most már a harmadik év. Eddig az volt, hogy három évig lehet ilyen 
kényszerkijelölést végezni. Jogszabályban ezt most már megemelték 5 évre.  
Sebők Márta PEMB elnök 
Köszönöm. Elfogadásra javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
6/2019. (XI. 20.) PEMB hat. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásával 
kapcsolatos döntés 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra java- 
   solja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-terveze- 
   tét. 
   Határidő: 2019. november 21. 
   Felelős:     PEMB 
 
6./ Napirendi pont 
„Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a 
polgármestert megillető cafetéria-juttatásról” c. Szabályzat módosításának 
elfogadása 
Sebők Márta PEMB elnök 
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Az elmúlt testületi ülésen tárgyaltunk a Cafetéria Szabályzatról. Most a szabályzatot is 
módosítani kellett, az adóterhek változtak. A juttatást terhelő adók 34,5 %-ról 32,5 %-
ra módosulnak. A határozat-tervezetet el kell fogadni. Van-e hozzászólás? Nincs. 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
7/2019. (XI. 20.) PEMB hat. 
„Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
szabályzata a polgármestert megillető cafetéria-juttatásról” 
c. Szabályzat módosításának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra java- 
   solja az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. november 21.  
   Felelős:     PEMB 
 
7./ Napirendi pont 
A XXVII. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költségvetési tervének 
véleményezése 
Sebők Márta PEMB elnök 
Tegnap az ÖB ülésen beszéltünk erről a napirendi pontról. A Művelődési Ház letett 
egy tervezetet, ami nem egészen pontosan van kidolgozva. Vannak program 
lehetőségek és összegek. Nézzük végig ezeket a programokat. 
A tegnapi ÖB ülésen a koncertek közül az alábbi sorrend alakult ki: 
1./ Hooligans zenekar 
2./ Magna Cum Laude koncert 
3./ Edda koncert 
Van-e új vélemény, vagy plusz ötlet ezzel kapcsolatban? 
Tóth Orlov Bettína bizottsági tag 
Ténylegesen a lakosságot is meg lehetne kérdezni, online szavazás kellene, hogy 
megadnánk a lehetőséget, hogy a lakosok kit szeretnének látni. 
Basky András polgármester 
Ki bonyolítja a szavazást? 
Sebők Márta PEMB elnök 
A Művelődési Ház. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Megoldható, de ezeket az előadókat le kell foglalni minél hamarabb. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Köszönöm. Tegnap is kifogásoltam a 6. oldalon a rendezvényeink technikai költségét, 
ezt óriási pénznek tartom. Költségsoronként mutatták be a költségelemeket. Három db 
árajánlatot szeretnénk kérni minden technikai költséghez. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Megvan a tavalyi három árajánlat is. 
Sebők Márta PEMB elnök 
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Ebben van óriási túllépés, ezt ki kellene deríteni. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Tavaly is a legkedvezőbb árajánlatot fogadtuk el, most is a legkedvezőbbet szeretnénk 
elfogadni. Úgy állítottuk össze a programot, hogy egy napra kelljen a szabadtéri 
programra bérlést bonyolítani. 
Sebők Márta PEMB elnök 
5.600.000.- Ft egy napra szól? 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Igen. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Úgy látszik, hogy a technikai díj többe kerül, mint az egész rendezvény. Kérek 
árajánlatot, mert ebben a formában ezt az 5.600.000.- Ft-ot nem tudom elfogadni. 
Basky András polgármester 
Nagyon fontos, hogy csak vizsgával rendelkező eszközök jöhetnek szóba a 
Lajosmizsei Napok keretében. Ha valakinek van javaslata, akkor a testületi ülésre 
tegye meg a javaslatot, hogy kitől kérjünk be árajánlatot. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Sörpadoknak a minősége nagyon rossz, ha egy vendéglátó egység idejön, akkor neki 
kellene hozni sátrat és padokat is. Hogyan van ez? 
Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban mi a teendő? Ezzel az előkészítettséggel ezt az 
5.600.000.- Ft-ot nem tudom megszavazni. 
Sorrendet nem alakítunk ki. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Lehetne egy olyan határozatot hozni, hogy felhatalmazást adni arra, hogy a 
Művelődési Ház bonyolítsa le az online szavazást, és az eredmény alapján válassza ki 
az előadóművészt. Bármelyik előadót el tudja fogadni a testület. Ezzel nem gátoljuk a 
rendezvény lebonyolítását. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Az Edda együttes lekötésre került már a tegnapi napon az ülést követően, amikor 
rákérdeztem. 
Belusz László bizottsági tag 
Most a bizottság eldöntené, és a jövő évben jönne az online szavazás, mert most kevés 
az idő már a szavazásra. 
Basky András polgármester 
Ha mindenki tudja támogatni a Hooligans zenekart, akkor jövőre lenne az online 
szavazás. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Lenne szabadtéri filmvetítés. Tegnap a bizottsági ülésen az alábbi sorrend alakult ki: 
1./ Mia és a fehér oroszlán 
2./ Aladin 
3./ Kölcsönlakás 
Mi erről a vélemény? 
Basky András polgármester 
Egyeztettem a szolgáltatóval, ma kapok választ, hogy szabad-e. Csütörtökig meg 
tudjuk mondani, hogy 21-e alkalmas-e a szolgáltatónak. Az, hogy melyik film jöjjön, 
erről lehet dönteni. 
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Belusz László bizottsági tag 
Próbáltam valamilyen családi filmben gondolkodni, hogy a gyermekeknek is 
megfelelő legyen. A „Mia és a fehér oroszlán” című filmre esett a választásom. 
Sebők Márta PEMB elnök 
A pályázat benyújtásához nem kell három ajánlatról dönteni. 
Basky András polgármester 
A pályázat benyújtásához kell a három árajánlat. 
Horváth Sándor pályázati referens 
2019. december 31-ig be kell adni a pályázatot. Pályázatból kerülne 
megfinanszírozásra a Lajosmizsei Napok költségvetése, ez a költségvetést nem 
terhelné. 
Basky András polgármester 
Ami terhelheti, hogy meg kell előlegezni a program költségét, de ez majd látszik. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Ez valóban igaz, hogy a költségvetésünket nem érinti, de a CLLD-s pályázatból 
finanszírozzuk a Lajosmizsei Napokat, de egyéb célokat is meg tudnánk valósítani, 
ami a lajosmizsei lakosságnak az érdekeit szolgálná. 
A határozat-tervezetet el tudjuk-e fogadni úgy, hogy a filmek közül a Mia és a fehér 
oroszlán az első, a második az Aladin, a harmadik a Kölcsönlakás, az együttesek közül 
az első a Hooligans zenekar, a második a Magna Cum Laude koncert lenne. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
8/2019. (XI. 20.) PEMB hat. 
A XXVII. Lajosmizsei Napok program- és   
költségvetési tervezetének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 

   Lajosmizse Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és 
   Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy az a 
XXVII. Lajosmizsei Napok választható programjai között az 
alábbi sorrendet alakítsa ki: 
2020. augusztus 21-én 20.20 órára tervezett Szabadtéri 
filmvetítés: 
1./ Mia és a fehér oroszlán 
2./ Aladin 
3./ Kölcsönlakás 

 
2020. augusztus 22-én 20.00 órakor tervezett koncert:. 
1./ Hooligans zenekar 
2./ Magna Cum Laude koncert 
 
Határidő: 2019. november 21. 
Felelős:     PEMB 
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8./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Sebők Márta PEMB elnök 
A választások után új ciklus van, együttműködési megállapodást kell kötni az RNÖ-
vel. A vastagon szedett szavak újak ebben az együttműködési megállapodásban. 
Ezt ebben a formában a magam részéről tudom támogatni. Van-e hozzáfűznivaló? 
Nincs. 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
9/2019. (XI. 20.) PEMB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse  
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti  
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra java- 
   solja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-terveze- 
   tét. 
   Határidő: 2019. november 21. 
   Felelős:     PEMB  
 
9./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és 
Mezőgazdasági Bizottsága Ügyrendjének elfogadása 
Sebők Márta PEMB elnök 
A bizottsági tagok, bizottság elnöke kerül elfogadásra. A belső ellenőr felhívta a 
figyelmemet, hogy az Ügyrend IV. fejezet 5./ pontja egészüljön ki a „belső ellenőr” 
kifejezéssel, tehát a polgármester, alpolgármester, települési képviselők, jegyző, 
aljegyző és a „belső ellenőr” is tanácskozási joggal jelenjen meg az ülésen. 2019. 
november 20-án lép hatályba az Ügyrend. Dönteni kell a jegyzőkönyv aláírójáról is. 
A PEMB és az ÖB elnök kölcsönösen írják alá a jegyzőkönyvet. Ez eddig is 
tökéletesen működött. 
Van-e valakinek hozzáfűznivalója? Nincs.  
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága Ügyrendjét azzal, hogy az Ügyrend IV. fejezet 
5./ pontja egészüljön ki a „belső ellenőr” kifejezéssel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2019. (XI. 20.) PEMB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága Ügyrendjének 
elfogadása 
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HATÁROZAT 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és 
Mezőgazdasági Bizottsága a Bizottság Ügyrendjét az előterjesztés melléklete szerint 
állapítja meg azzal, hogy az Ügyrend IV. fejezet 5./ pontja az aljegyző után egészüljön 
ki a „belső ellenőr” kifejéssel. 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és 
Mezőgazdasági Bizottsága Ügyrendje a határozat elfogadásával lép hatályba. 
 
Felelős:     Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság 
Határidő: 2019. november 20. 
 
 
 
10./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebők Márta PEMB elnök 
Van-e valakinek az egyebekben hozzászólása, bejelentenivalója? Amennyiben nincs, 
nekem lenne. 
A Bursa pályázat támogatásával kapcsolatban felmerült az a gondolat, hogy lehet, 
hogy át kellene gondolni a jövedelem határt, mert elég furcsa dolgokat lehet látni a 
pályázó gyermekek szüleinek jövedelemigazolása vonatkozásában. Ki kellene zárni 
azokat a gyermekeket, akik „0”-ás jövedelmet hoznak. Ez jogilag járható-e? 
Borbély Ella bizottsági tag azt javasolja, hogy a 65.000.- Ft-os jövedelem határ 
minimumot emeljük fel 100.000.- Ft-ra. Az a kérdés, hogy ez mennyire emeli meg az 
Önkormányzat költségvetését. 
dr. Balogh László jegyző 
Aki „0”-ás jövedelemmel rendelkezik, azt nem lehet jogilag kizárni. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Azért írtam ezt az indítványt, hogy azok a családok, akiknek tényleg szükségük lenne 
erre a pénzre, nem kaphatják meg. Nem tudjuk megítélni, hogy ezek a jövedelem 
igazolások mennyire valósak. 
Én azokra koncentráltam ezzel a beadványommal, akik kimaradnak ebből, mert a 
jövedelmük teljes egészében leigazolható, s a meghatározott jövedelemhatár miatt 
kimaradnak ebből a támogatási rendszerből, egyébként meg jogosabban 
megérdemelnék, és rászorulnának, mint aki „0”-ás keresetigazolást nyújt be. Tegnap 
ÖB ülésen tárgyalta a bizottság a Bursa pályázatot. Mint bizottsági tag, tudom, hogy a 
jelenleg beadott pályázatok között is van két tanuló, akik megérdemelnék a Bursa 
támogatást, mert ténylegesen abból az összegből élnek, ami kimutatásra került, és egy 
családban van a két gyermek, aki felsőoktatási intézményben tanul.  
Basky András polgármester 
Amióta Bursa támogatás van, nem tudtunk megfelelő megoldást találni. Ha nagyon 
megemeljük a támogatás összegét, az Önkormányzatot sújtja, ha nem, akkor 
kimaradnak azok, akik rászorulnak. 
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Tóth-Orlov Bettina bizottsági tag 
Vagyon-nyilatkozatot nem lehet kérni a pályázók szüleitől? 
Basky András polgármester 
Erre nincs jogunk. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Más csatornából nem lehetne őket támogatni? 
Basky András polgármester 
Utána járok, hogy milyen támogatási lehetőséget tudunk adni. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A jövő évi Bursa támogatásnál lehet módosítani a jövedelemhatárt. 
Belusz László bizottsági tag 
Most kell azt eldönteni, hogy ezt a 65.000.- Ft-ot milyen mértékben emeljük. 
Egyszerre felemelni nem célszerű. 
Belusz László bizottsági tag 
Bele lehetne tenni azt, hogy ha valaki egyedül neveli a gyermekét, az nagyobb 
összeggel kerüljön támogatásra. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Ez jó ötlet, hogy a 65.000.- Ft-ot felemelnénk 75.000.- Ft-ra és beletennénk a 
méltányosságot, amennyiben lehetséges. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A munkatervbe bele lehet tenni, s akkor felszínen marad jövőre is, hogy ezt 
módosítani szükséges. 
Basky András polgármester 
Amikor a Bursáról döntünk, a költségvetésünk alakulásánál lehet látni, hogy mit lehet 
tenni. Egyébként pedig bárhogy emeljük a jövedelemhatárt, mindig lesz, aki átlépi, s 
elesik a támogatástól. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Van-e még hozzászólás? Nincs. 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm 
mindenkinek a jelenlétét, ülésünket ezennel berekesztem 9.30 órakor. 
 

K.mf. 
 
 
 

 
   Sebők Márta     Belusz László 
   PEMB elnök     PEMB tagja 
         jkv. aláírója 
 
 
 
 
 
 



 19

 


