
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
I/1018/13/2011. 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2011. szeptember 14. 

 
Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2011. (…) önkormányzati 
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
121/2011. (IX. 14.) ÖH. Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló 

beszámoló elfogadása 
 
122/2011. (IX. 14.) ÖH.  Tulajdonosi hozzájárulás szilárd burkolatú út építéséhez 
 

 
123/2011. (IX. 14.) ÖH. Szakmai munka elindítása a „Nevelési intézmények 

fejlesztése”címő pályázati konstrukcióval kapcsolatosan 
 
124/2011. (IX. 14.) ÖH. Pályázat benyújtásának támogatása a „Külterületi földutak 

karbantartása, javítása” elnevezéső célterületi pályázati 
kiírásra 

 
125/2011. (IX. 14.) ÖH.  A „Külterületi földutak karbantartása, javítása” pályázathoz 

üzemeltetésre, fenntartásra vonatkozó  külön megállapodás 
megkötésére felhatalmazás 

 
126/2011. (IX. 14.) ÖH. Pályázat benyújtása települési és térségi fejlesztések 

támogatására (külterületi földutak karbantartását, felújítását 
biztosító gépek, eszközök beszerzése) 

 
127/2011. (IX. 14.) ÖH. „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek 

fejlesztése”címő pályázattal kapcsolatos döntések 
 
128/2011. (IX. 14.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 

maximális csoport létszám túllépésének engedélyezése a 
2011/2012-es nevelési évre vonatkozóan 

 
129/2011. (IX. 14.) ÖH. Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszám 

túllépésének engedélyezése a 2011/2012-es tanítási évre 
vonatkozóan 

 
130/2011. (IX. 14.) ÖH.  Pályázati kiírás megjelentetése a Petıfi Népében 
 
131/2011. (IX. 14.) ÖH.  Pályázat kiírása fogorvosi tevékenység ellátására 
 
132/2011. (IX. 14.) ÖH. Tájékoztatás a Lajosmizse Város Önkormányzat 2011. évi 

gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl 
 
133/2011. (IX. 14.) ÖH. Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a 

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási  
Tanácsában 2010. év I. félévben végzett tevékenységérıl 
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134/2011. (IX. 14.) ÖH Támogatói döntés a Genius Loci Közhasznú Alapítvány 

TÁMOP-5.5.1.B-11/2 számú pályázaton való 
indulásához 

 
135/2011. (IX. 14.) ÖH Lajosmizse Kazinczy utcai ingatlanrész (raktárépület és 

telek) értékesítésre történı kijelölésérıl szóló 112/2011. 
(VIII. 25.) döntés visszavonása 
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JEGYZİKÖNYV 

 
 

Készült: A Képviselı-testület 2011. szeptember 14-én 14.00 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott képviselı-testületi ülésrıl 

 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos polgármester, Apró Ferenc, Belusz 
László, Holminé Sebık Márta, Kollár László, Keresztes Ferenc, Péli Szilveszter, Orbán Antal, 
Baranyi-Rostás Rodrigó, Koller Dániel (11 fı) 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı jelezte, hogy a mai napon nem tud részt venni az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 

Kassai László rendır ezredes, kapitányságvezetı 
Tarnóczy László rendır alezredes, ırsparancsnok 

     Dr. Balogh László belsı ellenır 
     Dr. Gazdag Judit jogi referens 
     Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens  

Nagy Judit irodavezetı 
     Turupuli Péterné irodavezetı 
     Gulyás Attiláné csoportvezetı 
     Dodonka Csaba pályázati referens 
     Dömötör Klára Edit irodavezetı 
     Rostás Anita csoportvezetı 

Szilágyi Ödön csoportvezetı 
     Kocsis Györgyné óvodavezetı 
     Sápi Tiborné iskolaigazgató  
     Bártfai Róbert újságíró 

Géczy Gabriella bölcsıdei tagintézmény vezetı  
Bíró Tiborné intézményvezetı  IGSZ   

        
Jegyzıkönyvvezetı:  Márton Györgyné 
   Terenyi Helga 
 
 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 12 fı képviselıbıl 11 fı jelen van. 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı Asszony jelezte, hogy a mai testületi ülésen nem tud részt 
venni. 
Külön köszöntöm ülésünkön Kassai László rendır ezredes Urat és Tarnóczy László rendır 
alezredes Urat. 
A meghívóban közzétett napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. A Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésén felvetıdött, hogy egy plusz napirendi 
pontot kellene felvenni. Erre azért van szükség, mert a Fınix Dance Tánc Klub szerette volna 
megvásárolni a Tőzoltóság melletti, Kazinczy utcai épületet, de idıközben jelezték, hogy 
vételi szándékuktól elállnak. A bizottsági ülésen felvetıdött az, hogy ha nem értékesítésre, de 
bérbe adásra érdemes lenne kijelölni az ingatlant. Az eladást visszavonnánk. Az anyagot a 
szünetben mindenki megkapja. 
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek a napirendi pontokkal 
kapcsolatban észrevétele, javaslata? 
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Amennyiben nincs, kérdezem, hogy aki a plusz napirendi ponttal együtt elfogadja a meghívó 
szerinti napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

      
 Napirend 

 
Elıterjesztı 

   
1. 
 
 
 
2. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) 
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
 

Basky András 
polgármester 
 
 
Basky András 
polgármester 
 

3.  Tulajdonosi hozzájárulás szilárdburkolatú út építéséhez 
 

Basky András 
polgármester 

4. Szakmai munka elindítása a „Nevelési intézmények fejlesztése” címő pályázati 
konstrukcióval kapcsolatosan  
 

Basky András 
polgármester 
 

5. 
 

Pályázat benyújtásának támogatása a „Külterületi földutak karbantartása, javítása” 
elnevezéső célterületi pályázati kiírásra  

Basky András 
polgármester 
 

6. 
 
 

Pályázat benyújtása települési és térségi fejlesztések támogatására (külterületi földutak 
karbantartását, felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése) 

Basky András 
polgármester 
 

7. „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázattal 
kapcsolatos döntések 
 

Basky András 
polgármester 
 

8. 
 
 
9. 
 
10. 
 
 
11. 
 

A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszám és a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda maximális csoport létszám túllépésének engedélyezése  
 
Pályázat kiírása fogorvosi tevékenység ellátására 
 
Tájékoztatás a Lajosmizse Város Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetérıl 
 
Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsában 2011. év I. félévben végzett tevékenységérıl 
 

Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 

12. 
 
 
13. 
 
 
14. 
 

Támogatás kérése a TÁMOP-5.5.1.B-11/2 számú pályázat benyújtásához 
 
 
Lajosmizse 844/7 hrsz megosztása és a Kazinczy utcai ingatlanrész, 
raktárépület és telek hasznosításra történı kijelölése 
 
Interpelláció 
 
 
 

Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
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Basky András polgármester: Két dolgot szeretnék bejelenteni a napirendi pontok elkezdése 
elıtt. 
Egyik, hogy a lajosmizsei bölcsıde nagy szeretettel vár mindenkit, szeptember 29-én 16.00-
18.00 óráig, aki szeretné megtekinteni az intézményt. 
A másik dolog, hogy az újvidéki zenekar 2011. szeptember 24-én, du: 5.00 órai kezdettel 
mősort tart. 
 
E tájékoztató után rátérünk napirendi pontjaink tárgyalására. 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A módosításokat meg kell ejteni, mert év közben olyan plusz 
dolgok kerülnek elı, aminek pénzügyi vonzata van, s nincs benne a költségvetésben, s ezt a 
költségvetési rendeletbe át kell vezetni. A legfontosabbak között van, hogy a Bácsvíz Zrt úgy 
döntött, hogy 5.724.000.- Ft nyereséget ad Lajosmizsének osztalékként. Találtunk megoldást, 
hogy mire szeretnénk fordítani. Mivel benne vagyunk a csatornázási pályázatban, ezt az 
összeget a pályázati pénz önerejeként fogjuk megjelentetni. Van néhány olyan tétel, aminek 
az önerejét be kellett építeni,, pld. traktorvásárlás, meglévı beruházások áthelyezése.  
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága tárgyalta a rendelet-módosítást, mindkét bizottság elfogadásra 
javasolta. 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Apró Ferenc települési képviselı: A Bácsvíz Zrt azt mondta-e, hogy 20 évig miért nem 
fizetett osztalékot? Ez az elsı alkalom, amikor osztalékot adnak felénk. Egyébként ez nagyon 
jól jön, mert az elmúlt ülésen döntöttünk, hogy a belvízrendszerünket korszerősítjük. 
 
Basky András polgármester: A Bácsvíz Zrt az a vízmő társulat, amelyhez érdemes tartozni, 
mert nyereségesen üzemelı cég. Az elmúlt idıszakban a nyereségeit fejlesztésre fordította, 
ezért nem tudott osztalékot adni. 2005-tıl benne van Lajosmizse is a Dél-alföldi Vízminıség 
Javító Programban. Lajosmizse városnak is, de minden olyan településnek hozzá kell tenni az 
önerıt, aki ebben érintett. A közgyőlés úgy döntött, hogy évente 100 millió forintot eltett arra 
a célra, hogy a Bácsvíz Zrt-hez tartozó települések ivóvízminıség javító programjának 
hozzájárulását megfinanszírozza. Ez 60 millió forint is lehet, ami Lajosmizsét érinti. Nagyon 
sok település nem a Bácsvíz Zrt-vel van szerzıdésben, nekik nincs nyereségük. Most kedvezı 
döntés születik a kormány részérıl, hogy a települések az ivóvízminıség javító programot 
meg tudják lépni. Kiosztós anyagként megkapták a CKÖ határozatát, ezzel együtt fogok majd 
szavaztatni. 
Van-e még további kérdés, észrevétel? 
Amennyiben nincs, s aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
a 2011. évi költségvetésrıl szóló önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
19/2011. (...) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 

2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 
14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w és 3.1.l. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 

 
1. § 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések 
lépnek: 
 

[A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)  
2011. évi költségvetésének] 

„ 
a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 1 808 748 e Ft-ban 

aa) mőködési költségvetést 1 543 711 e Ft-ban 

ab) felhalmozási költségvetést 265 037 e Ft-ban 
   
b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 1 947 393 e Ft-ban 

ba) mőködési költségvetést 1 561 935 e Ft-ban 

bb) felhalmozási költségvetést 353 653 e Ft-ban 

bc) pénzforgalom nélküli kiadások 31 805 e Ft-ban 

melybıl: általános tartalék 529 e Ft-ban 

           és céltartalék 31 276 e Ft-ban 

  „  

2. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.3. mellékletek helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe az 6. melléklet lép. 

(7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
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(8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

 
3. § 

 
A rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti. 
 
 

/ Basky András /     / Kutasiné Nagy Katalin / 
   polgármester         jegyzı távollétében 
 
       Muhariné Mayer Piroska 
        aljegyzı 

 
 
A kihirdetés napja: 2011. ………….. 

/ Kutasiné Nagy Katalin / 
    jegyzı távollétében 
 
Muhariné Mayer Piroska 
 aljegyzı 

 
 



 
1. melléklet a 19/2011. (...) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 
               

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása 
 

       .      Ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Szakfeladat Személyi 

juttatás 
Munka-adókat 
terhelő járulék 

Dologi és egyéb 
folyó kiadás 

Szociál-
politikai 
juttatás 

Támogatásértékű 
működési kiadás 

Működési célú 
pénzeszközátadás 
államháztartáson 

kívülre  

Általános 
tartalék 

Céltartalék Beruházás Felújítás 

Felhalmozási célú 
pénzeszközátadás 
államháztartáson 

kívülre 

Összesen 
Engedélyezett
létszámkeret 

(fő) 

1. Víztermelés, kezelés, ellátás 360000     1 870                 1 870   

2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370000           590           590   

3. Települési hulladékbegyűjtés, szállítás 381103     1 645                 1 645   

4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382101                 186 375     186 375   

5. Folyadék szállítási szolgáltatás .közmű építése 
(csatorna) 

422100                 32 547     32 547   

6. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 
(belterület.) 

522110     12 000                 12 000   

7. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 
(külterület.) 

522110     5 000                 5 000   

8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001     650               980 1 630   

9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
(Piac) 

682002 4 708 1 271 5 485                 11 464 8 

10. Zöldterület-kezelés (Park) 813000 7 611 1 938 5 938                 15 487 6 

11. Települési kisebbségi önk. igazgatási 
tevékenység (CKÖ) 

841127     809                 809   

12. Közvilágítás 841402     32 684                 32 684   

13. Város-, községgazdálkodás máshová nem 
sorolt szolgáltatások 

841403     1 200                 1 200   

14. Bölcsıdei ellátás 889101                 52 130     52 130   

15. Civil szervezetek mőködési támogatása 890301         800 14 515           15 315   

16. Sportlétesítmények működtetése és 
fejlesztése 

931102 4 812 1 241 2 727                 8 780 3 

17. Köztemető fenntartás és üzemeltetés 960302                 2 500    1 500  4 000   

18. Önkormányzat igazgatási tevékenysége    179 223 44 908 84 901       529 31 276 70 260     411 097 51 

19. Szociálpolitikai ellátás      5 640   165 390               171 030   

20. Szakmai érdek-képviseleti tevékenység 
támogatása 

890602     3 882       3 882  

21. Lakó- és nem lakóépület építése 412000         4 221   4 221  

22. Közhasznú foglalkoztatás 890442         301   301  

23. Összesen   196 354 54 998 154 909 165 390 4 682 15 105 529 31 276 348 334 0 2 480 974 057 68 

„ 
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2. melléklet a 19/2011. (...) önkormányzati rendelethez 
„1.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 
             

A Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történı megbontása 
           Ezer Ft-ban 

 

Megnevezés 
Szakfeladat Személyi 

juttatás 

Munka-
adókat 
terhelő 
járulék 

Dologi és 
egyéb 
folyó 

kiadás 

Szociál-
politikai 
juttatás 

Működési 
célú és 

támoga-
tásértékű 
működési

kiadás 

Tartalék Beruházás  

Felhalmozási 
célú 

pénzeszköz 
átadás 

Összesen 
Engedélyezett 
létszám keret 

(fő) 

 
1. Igazgatási tevékenység 841126 97 489 24 517 54 182     31 805  569    208 562 33 

 
2. Adó, illeték kiszabása, 
beszedése 

841133 21 527 5 364 7 059           33 950 6 

 
3. Területi igazgatás 841124 37 901 9 557 12 185       144    59 787 11 

 
4. Jogalkotás 841112 22 306 5 470 11 475      69 547   108 798 1 

 5. Összesen  179 223 44 908 84 901 0 0 31 805 70 260 0 411 097 51 
„ 
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 3. melléklet a 19/2011. (….) önkormányzati rendelethez 
 

„2. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez   
 

 

     

Az Önkormányzat 2011. évi bevételei 
    EEzer Ft-ban 

  
Megnevezés Hivatal IGSZ Összesen  

  1. Költségvetési bevételek       

  1.1. Mőködési bevételek 1 369 748 173 963 1 543 711 

  1.1.1. Mőködési bevételek  28 560 83 631 112 191 

  1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  629 837 0 629 837 

    1.1.2.1. Helyi adók  263 500   263 500 

    1.1.2.2. Átengedett központi adók  359 187   359 187 

    1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek  7 150   7 150 

  1.1.3. Mőködési támogatások 593 143 0 593 143 

    1.1.3.1. Normatív hozzájárulások  470 171   470 171 

    1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak  3 318    3 318 

    1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása  5 196    5 196 

  
  1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti 
szervezetek támogatása      0 

    1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások  114 458   114 458 

  1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 118 208 90 332 208 540 

    1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen  94 754 44 929 139 683 

       1.1.4.1.1.ebbıl: támogatás értékő mőködési bevételek társadalombiztosítási alaptól    44 929 44 929 

    1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl  23 454 45 403 68 857 

    1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel      0 

    1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések     0 

  1.2. Felhalmozási bevételek 265 037 0 265 037 

  1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  25 524 0 25 524  

    1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  16 500   16 500 

    1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei  9 024   9 024 

    1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei       

  1.2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 

    1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak       

    1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások      

  1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 239 513 0 239 513 

    1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen      0 

    1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl  239 513   239 513 

    1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel     0 

  1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele  0 0 0 

  1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 

  1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1 634 785 173 963 1 808 748 

  1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele  80 632 14 188 94 820 

  1.6.1. Mőködési célra 42 816 14 188 57 004 

  1.6.2. Felhalmozási célra 37 816   37 816 

  1.7. Finanszírozási bevételek összesen 43 825  43 825 

 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele    

 1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei    

   1.7.2.1. Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra    

   1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra 43 825  43 825 

 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 1 759 242 188 151 1 947 393 

  1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás    785 185 785 185 

„ 
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4. melléklet a 19/2011. (...) önkormányzati rendelethez 
 

 
2.3. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

 
Mőködési támogatások részletezése 

Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított el ıirányzat  

1. Normatív hozzájárulások  470 171 

      1.1.1. Lakosságszámhoz kötött  41 687 

      1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött  428 484 

      1.2.1. Közoktatási feladatokra 327 578 

      1.2.2. Szociális feladatokra 80 591 

      1.2.3. Globális feladatokra 62 002 

2. Központosított elıirányzat 3 318 

3. Normatív kötött felhasználású támogatások  114 458 

3.1. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz  3 031 

3.2. Egyes szociális feladatok támogatása  122 

3.3. Szociálpolitikai juttatásokra  111 305 

4. Egyéb központi támogatás 5 196 

5. Mőködési támogatások összesen 593 143 

„ 
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5. melléklet a 19/2011. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„2.4. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

Egyéb mőködési bevételek 
Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése 

Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított el ıirányzat  

1. Támogatásértékű működési bevétel kp-i költségvetési 
szervtől (09/07) (CKÖ 210 eFt, Bölcsőde 5.929 eFt, 
Szociálpolitikai juttatás 24.940 eFt) ( Közfoglalkoztatás 
eszközvásárlása 301 eFt + 783 eFt) (CKÖ feladatalapú 
támogatása 342 eFt) 

32 505 

2. Támogatásértékű működési bevétel helyi 
önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 
(09/13)(Felsőlajostól működésre: 9.366 eFt és egészségügyi 
szolgáltatás: 4.434 eFt, Közoktatási és Szociális 11.319 eFt, 
2007., 2008., 2009. évi elszámolás: 286 eFt) 
(Kerekegyházától Belső Ellenőrzési Társulás 664 eFt) 
(CKÖ 200 eFt) 

26 269 

3. Támogatásértékű működési bevétel Többcélú Kistérségi 
Társulástól (09/14) (Közoktatás 26.688 eFt, Szociális 6.392 eFt, 
Logopédia 2.158 eFt + 2010. évi elmaradás: 742 eFt) 

35 980 

4. Támogatásértékő mőködési bevételek  94 754 

 
Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr ıl 

Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított el ıirányzat  

1. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 
(07/25) (ÁROP-Roma) 

3 007 

2. Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből 
(07/29) (ÁROP-Hivatal fejlesztés; TÁMOP-Gyermekjóléti) 

17 718 

3. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése 
az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában 
Lajosmizsén és Felsőlajoson" 

2 729 

4. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülr ıl  

23 454 

„ 
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6. melléklet a 19/2011. (...) önkormányzati rendelethez 
 

„2.5. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 
  

Felhalmozási bevételek részletezése 

  

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése 
  

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított el ıirányzat 

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 16 500 

 
 

Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított el ıirányzat 

1.Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztés)  1500 

2.Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, 
koncesszióból származó bevétel. 

1800 

3. Osztalék és hozambevétel 5 724 

4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei  9 024 

  
 

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított el ıirányzat 

1. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből 
DAOP - Bölcsőde 

51 416 

2. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás 
elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános 
Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson" 

25 097 

3. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó 
rekultiváció 

63 000 

4. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó 
rekultiváció 

100 000 

5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülr ıl  239 513 

„ 
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7. melléklet a 19/2011. (...) önkormányzati rendelethez 
„3. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez          

           

Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2011. évi bevételei 

Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés IGSZ EGYSZI FIÁI 

FIÁI 
Kollégiuma 

Művelődési 
Ház 

Óvoda 
FIÁI Felsőlajosi 
tagintézménye 

Óvoda 
Felsőlajosi 

tagintézménye 
Összesen 

  1. Költségvetési bevételek                 0 

  1.1. Mőködési bevételek                 0 

  1.1.1. Mőködési bevételek    15 502 3 870 28 554 5 850 23 586 2 991 3 278 83 631 

  1.1.2. Egyéb mőködési bevételek                 0 

    1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen      20 697   19 706 5 000     45 403 

     1.1.2.1.1.ebbıl: támogatás  értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási    alaptól    44 929             44 929 

    1.1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl                  0 

  1.2. Felhalmozási bevételek                 0 

  1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek                  0 

    1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  0 

  1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                 0 

    1.2.2.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen                  0 

    1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl                  0 

    1.2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel                  0 

  1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                  0 

  1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek                 0 

  1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.                 0 

  1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele                  0 

  1.6.1. Mőködési célra   1 200 6 978 2 191 800 2 019 500 500 14 188 

  1.6.2. Felhalmozási célra                 0 

  1.7. Finanszírozási bevételek összesen                 0 

 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt    61 631 31 545  30 745  26 356  30 605  3 491  3 778  188 151 

  1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás   785 185                785 185 

„ 
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 8. melléklet a 19/2011. (...) önkormányzati rendelethez 
  
 „4. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez   
    
    

Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai 
 

  Ezer Ft-ban 

Megnevezés Hivatal IGSZ Összesen 

1. Költségvetési kiadások       

1.1. Mőködési kiadások 591 438 970 871 1 561 935 

1.1.1. Személyi juttatás  196 354 536 355 732 709 

1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 54 998 137 766 192 764 

1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások  154 909 296 376 451 285 

1.1.4. Egyéb mőködési kiadások: 185 177   185 177 

  1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások  4 682   4 682 

  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  15 105   15 105 

  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás  165 390   165 390 

  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, 
pénzmaradvány átadás      0 

1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai      0 

1.2. Felhalmozási kiadások 350 814 2 839 353 653 

1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  348 334 2 839 351 173 

1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val      0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2 480   2 480 

  1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások      0 

  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  2 480   2 480 

  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, 
pénzmaradvány átadás      0 

1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése      0 

1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 31 805 0 31 805 

1.4.1. Általános tartalék 529   529 

1.4.2. Céltartalék 31 276   31 276 

1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 974 057 973 336 1 947 393 

1.6. Finanszírozási kiadások    

1.6.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása    

1.6.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai    
  1.6.2.1. Mőködési célú hitel törlesztése és mőködési célú 
kötvénybeváltás kiadása    

  1.6.2.2.Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú 
kötvénybeváltás kiadása    

1.7. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 
támogatás  785 185   785 185 
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Céltartalék részletezése 

  Ezer Ft-ban 
Megnevezés  Önkormányzat  

1. Kezességvállalás 15 000 
2. Óvoda Bölcsıde tagintézményének mőködési kiadásai 8 152 
3. Felmérési terv készítése 1 200 

4. Belvíz védelmi pályázat (DAOP-5.2.1/A-11) 5 724 

5. Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat (TP-1-2011) 1 200 

6. Céltartalék összesen 31 276 
„ 
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9. melléklet a 19/2011. (...) önkormányzati rendelethez 
   
„4.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 
    

Egyéb mőködési kiadás részletezése 
    

Támogatásértékő mőködési kiadás 
  Ezer Ft-ban 

Megnevezés Összeg 

1. Lajosmizsei Rendőrőrs 600 

2. CKÖ 200 

3. 2007., 2008., 2009. évi kiegészítő normatív támogatás elszámolása 1 598 

4. Pszichológus, gyógypedagógus támogatása (0,5-0,5 fő) 122 

5. Iskolapszichológus 1 033 

6. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása 300 

7. Közfoglalkoztatás 829 

8. Támogatásértékű működési kiadás összesen 4 682 

   

Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés Összeg  

Önkéntes Tűzoltóság 3 850  
  Ezer Ft-ban 

Megnevezés Összeg Támogatott cél 

1 Társadalmi szervezetek 

1.1. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület 300  
Üzemanyag költségek fedezése, rendszámfelismerő 
berendezés üzemeltetése 

1.2. Gyermekmosoly Alapítvány 47  Kollégista gyermekek színházba eljuttatása 

1.3. Tündérkert Alapítvány 47  Fejlesztő játékok vásárlása 

1.4. Lajosmizsei Kultúrapártoló 
Alapítvány 

47  
Családi majális programjainak finanszírozása, Könyves 
programok támogatása 

1.5. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun 
Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport 

47  
Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális 
rendezvények látogatása, évzáró, nőnapi, adventi, télapó 
rendezvények 

1.6. Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület 47  25 éves jubileumi ünnepség támogatása 

1.7. Életfa Hagyományőrző Egyesület 25  
Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának 
megszüntetése 

1.8. Lajosmizsei Jászok Ifjúsági 
Egyesület 

25  
A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek, a 
helység bútorozásának megoldása a támogatásból. 

1.9. Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör 20  Érseki kastély, Szarvasi arborétum megtekintése 

1.10. Bene Vízvilág Alapítvány 25  
 V. Hagyományőrző Családi Majális kiadásainak 
támogatása 

1.11. "Mizsei Vadrózsák" - 
néptánccsoport 

25   Színpadi fellépő ruha és cipő vásárlása 

1.12.Társadalmi szervezetek 
támogatása összesen 

655   
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2. Sportszervezetek 

2.1. Lajosmizsei Sakk Kör 150  Működési támogatás 

2.2. Fekete István Általános Iskolai 
Sport Egyesület 

100  Működési támogatás 

2.3. Asztalitenisz Club 200  Működési támogatás 

2.4. Topkids Kse 50  Működési támogatás 

2.5. N-18 Postagalamb Sport 
Egyesület 

50  Versenyeken való részvétel támogatása  

2.6. Lajosmizse Városi Labdarugó Club  400  Működési támogatás 

(felnőtt labdarúgás)   

2.7. Lajosmizse Városi Labdarugó Club  1 000  Működési támogatás 

(utánpótlás nevelés)   

2.8. Mizse Kézilabda Club (férfi 
szakosztály) 

2 750  Működési támogatás 

2.9. Lajosmizse Női Kézilabda Klub 300 Működési támogatás 

2.10. Lajosmizsei UKC  200 Működési támogatás 

2.11. Kollár Petra  50 Versenyeken való részvétel támogatása 

2.12. Főnix Dance 2005 Tánc és Sport 
Egyesület 

50 Versenyeken való részvétel támogatása 

2.13. Sportszervezetek támogatása 
összesen 

5 300   

3. Egyéb szervezetek 

3.1. Református egyház  150 Kántortanítói lakás felújítása. Parókiában közösségi tér 
kialakítása. 

3.2. Lajosmizséért Közalapítvány  200 Lajosmizsei hagyományok megőrzése, kulturális és 
sporttevékenységek támogatása, közrend és közbiztonság 
védelme. 

3.3. Egyéb szervezetek támogatása 
összesen 

350   

4. Egyéb támogatások 

4.1. Bursa Hungarica 400   Hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának 
támogatása 

4.2. Folyékony hulladék 
ártalmatlanítás 

590   Csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakosság 
folyékony hulladék elszállításának támogatása 

4.3. Orvosok támogatása 
(3 fogorvos, 2 gyerekorvos, 6 körzeti 
orvos) (30eFt/hó/praxis) 

3 960   Működési támogatás 

4.4. Egyéb támogatások összesen 4 950   

5. Működési kiadás összesen 15 105   

„ 
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10. melléklet a 19/2011. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„4.3. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

   

   

Felhalmozási kiadások részletezése 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város 
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének 
bıvítése 

32 547 

2. DAOP-4.1.3/C-2f-20009-0019 Elsı Esély Program Bölcsıdei 
ellátás biztosítása Lajosmizse Városban 

52 130 

3. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az 
IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén 
és Felsılajoson" 

25 097 

4. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó 
rekultiváció 

63 000 

5. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó 
rekultiváció (saját forrás) 

5 204 

6. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó 
rekultiváció 

100 000 

7. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó 
rekultiváció (saját forrás) 

18 171 

8. KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” (önerı) 

43 825 

9. Bölcsıde udvar 4 221 

10. Központosított elıirányzat „Esélyegyenlıségi pályázat” 625 

11. Közfoglalkoztatás eszközvásárlása 301  

12. Gépjármővásárlás 569 

13. Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása 2 500 

14. Licensz (eKÖZIG) 144 

15. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  348 334 

 
Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Csatornahálózat érdekeltségi hozzájárulás 980 

2. Temetı fıbejárat támogatása 1 500 

3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson 
kívülre  2 480 

 „ 
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11. melléklet a  19/2011. (...) önkormányzati rendelethez 
„5. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 
           

 Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2011. évi kiadásai 
           

       
 

  
Ezer Ft-

ban 

1. Költségvetési kiadások IGSZ EGYSZI FIÁI 
FIÁI 

Kollégiuma 
Művelődési 

Ház 
Óvoda Bölcsőde 

FIÁI Felsőlajosi 
tagintézménye 

Óvoda 
Felsőlajosi 

tagintézménye 
Összesen 

1.1. Működési kiadások 22 149 148 848 325 885 143 478 69 860 185 499 6 178 39 693 28 907 970 497 

1.1.1. Személyi juttatás  15 796 71 976 220 914 51 100 34 238 103 591 4 544 20 703 13 493 536 355 

1.2.2. Munkaadókat terhelı járulékok  4 4148 18 137 57 513 13 128 8 948 25 974 1 227 5 223 3 468 137 766 

1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások  2 205 58 735 47 458 79 250 26 674 55 934 407 13 767 11 946 296 376 

1.1.4. Egyéb mőködési kiadások:                  0 

  1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások                   0 

  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                   0 

  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás                   0 
  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, 
pénzmaradvány átadás             

 
    

0 

1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                   0 

1.2. Felhalmozási kiadások   1 485    374      980     2 839 

1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val    1 485    374      980     2 839 

1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val                   0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások                  0 

  1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások                   0 

  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                   0 
  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, 
pénzmaradvány átadás              

 
    

0 

1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                   0 

1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások                  0 

  1.4.1.ebbıl: általános tartalék                  0 

  1.4.2.           céltartalék                  0 

1.5.Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 22 149 150 333 325 885 143 852 69 860 185 499 7 158 39 693 28 907 973 336 

„ 
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12. melléklet a 19/2011. (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

        

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege  

       Ezer Ft-ban 

  Hivatal (+CKÖ) IGSZ Mindösszesen   Hivatal (+CKÖ) IGSZ Mindösszesen 

1. Költségvetési bevételek       2. Költségvetési kiadások       

1.1 Mőködési költségvetés 1 369 748 173 963 1 543 711 2.1. Működési költségvetés 591 438 970 497 1 561 935 

1.1.1. Mőködési bevételek  28 560 83 631 112 191 2.1.1. Személyi juttatások 196 354 536 355 732 709 

1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  629 837   629 837 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok  54 998 137 766 192 764 

1.1.3. Mőködési támogatások  593 143   593 143 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások 

154 909 296 376 451 285 

1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 118 208 90332 208 540 2.1.4. Egyéb működési kiadások  185 177   185 177 

        2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0   0 

1.2. Felhalmozási költségvetés 265 037 0 265 037 2.2. Felhalmozási költségvetés 350 814 2 839 353 653 

1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 25 524   25 524 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 348 334  2 839 351 173 

1.2.2. Felhalmozási jellegő támogatások       2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0   0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 239 513   239 513 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2 480   2 480 

1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele 

0 0 0 2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 
törlesztése 

0 0 0 

1.3.1. Mőködési célra 0   0 2.3.1. Működési célra 0   0 

1.3.2. Felhalmozási célra 0   0 2.3.2. Felhalmozási célra 0   0 

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek     0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  31 805   31 805 

1.5. Költségvetési bevételek összesen: 
I.+II.+III.+IV.  

1 634 785 173 963 1 808 748 2.5. Költségvetési kiadások összesen: 
I.+II.+III.+IV. 

974 057 973 336 1 947 393 

1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele  80 632 14 188 94 820      0 

1.6.1. Mőködési célra 42 816 14 188 57 004      0 

1.6.2. Felhalmozási célra 37 816   37 816      0 

1.7. Finanszírozási bevételek összesen 43 825   43 825 2.6. Finanszírozási kiadások összesen     0 

1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele    2.6.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása    

1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 43 825  43 825 2.6.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás    

1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı 
finanszírozási mőveletekkel együtt: 1 759 242 188 151 1 947 393 

2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt:  

974 057 973 336 1 947 393 

       „ 
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13. melléklet a  19/2011. (...) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
 

„6.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 
 

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege  
       Ezer Ft-ban 

  
Hivatal 

(CKÖ nélkül) 
CKÖ Hivatal + CKÖ   

Hivatal 
(CKÖ nélkül) 

CKÖ Hivatal + CKÖ 

1. Költségvetési bevételek       2. Költségvetési kiadások      

1.1. Működési költségvetés 1 368 996 752 1 369 748 2.1.  Működési költségvetés 590 629 809 591 438 

1.1.1. Működési bevételek  28 560   28 560 2.1.1. Személyi juttatások 196 354   196 354 

1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei  629 837   629 837 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok  54 998   54 998 

1.1.3.  Működési támogatások  593 143   593 143 
2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások 

154 100 809 154 909 

1.1.4. Egyéb működési bevételek 117 456 752 118 208 2.1.4. Egyéb működési kiadások  185 177   185 177 

        2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0   0 

1.2. Felhalmozási költségvetés 265 037 0 265 037 2.2. Felhalmozási költségvetés 350 814 0 350 814 

1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 25 524   25 524 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 348 334   348 334 

1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások       2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0   0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 239 513   239 513 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2 480   2 480 

1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele 

0 0 0 
2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 
törlesztése 

0 0 0 

1.3.1. Működési célra 0   0 2.3.1. Működési célra 0   0 

1.3.2. Felhalmozási célra 0   0 2.3.2. Felhalmozási célra 0   0 

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek     0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  31 805   31 805 

1.5. Költségvetési bevételek összesen: 
1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 

1 634 033 752 1 634 785 
2.5. Költségvetési kiadások összesen: 
2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 

973 248 809 974 057 

1.6. Előző évek pénzmaradványának 
igénybevétele  

80 575 57 80 632       0 

1.6.1. Működési célra 42 759 57 42 816 2.6. Intézményfinanszírozás 785 185   785 185 

1.6.2. Felhalmozási célra 37 816   37 816       0 

1.7. Finanszírozási bevételek összesen 43 825   43 825 2.7. Finanszírozási kiadások összesen     0 

1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele    2.7.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása    

1.7.2.Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás 
bevételei 

43 825  43 825 
2.7.2.Hitelek törlesztése és 
kötvénykibocsátás kiadásai 

   

1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső  
finanszírozási műveletekkel együtt: 

1 758 433 809 1 759 242 
2.8. Tárgyévi kiadások, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt:  

1 758 433 809 1 759 242 
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14. melléklet a 19/2011. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„6.2. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

 
Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege  

        

       Ezer Ft-ban 
  Önkormányzat CKÖ Mindösszesen   Önkormányzat CKÖ Mindösszesen 

1. Költségvetési bevételek       2. Költségvetési kiadások       

1.1. Működési költségvetés 1 542 959 752 1 543 711 2.1. Működési költségvetés 1 561 126 809 1 561 935 

1.1.1. Működési bevételek  112 191   112 191 2.1.1. Személyi juttatások 732 709   732 709 

1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei  629 837   629 837 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok  192 764   192 764 

1.1.3.  Működési támogatások  593 143   593 143 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 450 476 809 451 285 

1.1.4. Egyéb működési bevételek 208 540 752 208 540 2.1.4. Egyéb működési kiadások  185 177   185 177 

        2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0   0 

1.2. Felhalmozási költségvetés 265 037 0 265 037 2.2. Felhalmozási költségvetés 353 653 0 353 653 

1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 25 524   25 524 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 351 173   351 173 

1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások       2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0   0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 239 513   239 513 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2 480   2 480 

1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele 

0 0 0 
2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 
törlesztése 

0 0 0 

1.3.1. Működési célra 0   0 2.3.1. Működési célra 0   0 

1.3.2. Felhalmozási célra 0   0 2.3.2. Felhalmozási célra 0   0 

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek     0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  31 805   31 805 

1.5 Költségvetési bevételek összesen: 
1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 

1 807 996 752 1 808 748 
2.5. Költségvetési kiadások összesen: 
2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 

1 946 584 809 1 947 393 

1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele  94 763 57 94 820       0 

1.6.1. Működési célra 56 947 57 57 004       0 

1.6.2. Felhalmozási célra 37 816   37 816       0 

1.7. Finanszírozási bevételek összesen 43 825   43 825 2.6 Finanszírozási kiadások összesen     0 

1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele    2.6.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása    

1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás 
bevételei 

43 825  43 825 
2.6.2.Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás 
kiadásai 

   

1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt: 

1 946 584 809 1 947 393 
2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt:  

1 946 584 809 1 947 393 

                    „ 
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15. melléklet a 19/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez 
„8. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
Lajosmizse Város Cigány  
Kisebbségi Önkormányzata 

 
KIVONAT 

 
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testület 2011. szeptember 13-i ülésének 

jegyzıkönyvébıl 
 
 
 
 
Kihagyva a kihagyandókat!  
 
26/2011. (IX.13.) CKÖ határozat 
Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetés módosítása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetés módosítását 
az alábbiak szerint fogadja el: 
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Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
2011. évi bevétele 

 
  Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés  CKÖ  

  B. Költségvetési bevételek   

  I. M őködési bevételek 752 

  1. Mőködési bevételek (07/04+14+19+23)   

  2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/25)   

    2.1. Helyi adók (16/10)   

    2.2. Átengedett központi adók (16/18)   

    2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/11+19+..+24)   

  3. Mőködési támogatások   

    3.1. Normatív hozzájárulások (16/38)   

    3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak (16/40)  

    3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása (16/42+43)   
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2./ Napirendi pont 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
Elıadó:   Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az anyagban elég széles tájékoztatást kaptunk arról, hogy 
hogyan alakult Lajosmizse bőnüldözése az elmúlt idıszakban. Azt is hallottuk bizottsági 
üléseken, hogy egy-egy bőncselekmény több esetet is jelent. Az anyag felhívja arra a 
figyelmet, hogy mi magunkon is segítsünk úgy, hogy a lakosság is olyan magatartást 
tanúsítson, ami elısegíti azt, hogy a bőncselekmények száma csökkenjen. Fontos, hogy saját 
vagyonainkra úgy vigyázzunk, hogy azt elzárjuk. A saját házunk táján, ha közrend ellenességet 
tapasztaltunk, a rendırségnek azt jelenteni kell. Különös figyelmet fordítanak az ittas 
gépjármővezetık büntetésére. A rendırség nincs könnyő helyzetben, mert a személyi állomány 
nincs feltöltve. Ezredes Úr segítségét abban szeretném kérni, hogy a lajosmizsei rendırırs 
létszámfeltöltésre kerüljön. A rendırséggel nagyon jól együtt tudunk mőködni, mindig 
készséggel állnak rendelkezésünkre. 
A tegnapi nap folyamán kicsit bıvebben tárgyalta az anyagot a Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság, s elfogadásra javasolta. 
Kérdezem Kassai Urat, hogy van-e kiegészítenivalója? 
 
Kassai László rendır ezredes, kapitányságvezetı Kecskemét: Tisztelettel köszöntöm 
Önöket. Külön örülök, amikor az önkormányzat megkérdezi a rendırséget, hogy ık hogyan 
látják a település közbiztonságát. Ez nagyon fontos a rendırségnek, mert mi a magunk dolgait 
ismerjük. Fontos, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata milyen véleményt formál a 
munkánkról. 
Lajosmizse vonatkozásában „könnyő helyzetben” vagyok, mert nagyon súlyos probléma nincs, 
kiemelt cselekmények nincsenek, amik országos jelentıségőek lennének. Az a tapasztalat, 
hogy látszólag javul a közbiztonság, mert a számok is azt mutatják, de nem fedik le azt a 
kérdéskört, amit a rendırségnek el kell végezni.  
Technikai feltételeink nem javultak az elmúlt idıszakban, létszámhelyzetünk változó. Jó 
néhány munkatársunk visszaköltözött lakóhelyére, mert megélhetését Lajosmizsén nem látta 
biztosítottnak. A feladatok nem csökkentek.  
Az új kormányprogramot és azokat az elvárásokat, amik egy település biztonságérzetét 
célozták meg, még nekünk is gyakorolni kell.  
Nagyon hiszek abban, hogy tevékenységünk szolgáltatás jellegő. Nem vagyok büntetés 
centrikus, de a problémát meg kell oldani. Annak örvendek, ha rendszeresen kapok 
visszajelzést. Örülök neki, hogy az önkormányzat és a rendırség szoros kapcsolatban áll. Az 
önkormányzat mindig tudott anyagi segítséget adni, mi nyitottak vagyunk ennek befogadására.  
A polgárırségnek nagy szerepe van a rendırség munkájában. A polgárırség és a rendırség 
közötti együttmőködés az elmúlt idıszakban is jól mőködött és jelenleg is. Az ismertté vált 
bőncselekmények közül a vagyon elleni bőncselekmények aránya magasabb, mint az elmúlt 
idıszakban. Nincs könnyő helyzetben az ország, a magyar rendırség és a Kecskeméti 
Rendırkapitányság sem. Ezt mi is érzékeljük. A létszám és technikai fejlesztés vonatkozásában 
nem lesz látványos fejlıdés Lajosmizsén. A jövıt illetıen azt tudom mondani, hogy van még 
jó néhány esztendı mögöttünk, s az a rendırállomány, ami Lajosmizsén van, stabilnak 
mondható és maradni is fog. Lajosmizse olyan település, ahol igen nagy a nem magyar 
munkavégzık száma, akik megszegik a törvényt és szembe kívánnak helyezkedni az itteni 
erkölcsi értékeknek. Ezen állampolgárokat eljárás alá vonjuk. A nagy probléma velük az, hogy 
az itt maradó emberek – miután nem tudnak munkát végezni – felélik a tartalékaikat, s 
máshonnan szerzik be a megélhetıségükhöz szükséges javakat. Szükséges az, hogy akik 
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befogadják ezeket az embereket, a település érdekeit is vegyék figyelembe. Köszönöm, hogy 
meghallgattak, várom a kérdéseket. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. Kinek van kérdése? 
 
Keresztes Ferenc települési képviselı: Miért van az, hogy a magyar rendırség nem 
polgárbarát. Ezt másoktól is hallom. A rendırség is az adófizetı állampolgárok pénzébıl kapja 
a juttatást. 
Velem is megtörtént, hogy probléma volt az autómmal, s figyelmeztettek a rendırök, de volt 
olyan is, amikor fizetni kellett ugyanazért a problémáért. Nyugaton nem így mőködik. 
Visszautalok a 2006-os októberi eseményekre. Nem történt elmarasztalás egyes kollégák 
tekintetében? Iszonyatos volt az akkor kialakult helyzet. 
A román munkások egy része sajnos elkanászkodik. Nagyon soknak van autója és 
visszamennek éjszaka eltulajdonításokra. Kérném, hogy az autó hátulját is nézzék meg 
igazoltatás esetén. Probléma, hogy Magyarországon a rendıröknek nincs tekintélye.  
 
Kassai László rendır ezredes, kapitányságvezetı Kecskemét: A nyugati rendır az legyen 
nyugaton rendır. Nekünk itt kell szolgálatot teljesíteni. A rendır annyit ér, amennyit a 
társadalom. Mi is család vagyunk és emberek, ha ilyenek vagyunk, akkor ilyen a magyar 
társadalom, ebbıl merítettünk.  
A rendırség a hazát szolgálja. Nagyon el vagyok keseredve, hogy felemlegetik azokat a 
tényeket, hogy 2006. óta bőnözınek tekintenek, de nem vagyok az, s a munkatársaim sem 
azok. Meg vagyok gyızıdve arról, hogy a 2006-os dolgokat meg fogják vizsgálni és 
természetesen igazságosan döntenek. Olyan események, amik nincsenek lezárva, örökösen 
fogják irritálni az embereket. Bács-Kiskun megyében rendırmunkatársamat nem vonták 
felelısségre, mert becsületesen végezte feladatát. 
Tekintély és nem tekintély kérdése. Amilyen az országunk, olyan ezeknek a helyzeteknek is a 
körülményei. Akkora egy rendırnek a tekintélye, amennyire a társadalom igyekszik 
megbecsülni. Nem szabad arra gondolni, hogy a rendırt meg lehet vesztegetni, az nem tartozik 
az én értékrendem közé. Nem hiszem, hogy nekem rettegni kell valakitıl, rendırtıl. Egy 
polgárnak nem szabad rettegni a rendırtıl. Amelyik kolléga megbüntette a képviselı Urat, 
annak az értékrendje felborult. 
Román vendégmunkások: Ebben a városban ez nem egy új kelető probléma. Az a része a 
problémás ezeknek az embereknek, akik bőnözésre adják a fejüket. Azt nem lehet szó nélkül 
eltőrni, hogy „kilopják a szemünket”. Ha gyanús autókat látunk, írjuk fel a rendszámot és 
jelezzünk. 
Annak jobban örülnék, ha kevesebb erıszakos bőncselekményt kellene látni. Ha segít a rendır, 
azt természetesnek vesszük, ha megbüntet valakit, akkor rosszul esik. 
 
Keresztes Ferenc települési képviselı: Köszönöm a választ. 
 
Orbán Antal települési képviselı: Ezredes Úrnak szeretném mondani, hogy a felüljárónál 
balra kanyarodni tilos tábla van, hogy ezt szüntessük meg, mert balesetveszélyes, az autók ott 
vannak. 
 
Kassai László rendır ezredes, kapitányságvezetı Kecskemét: Egyetértek Önnel. Egyik 
oldalról van egy gazdasági helyzet, amely ezeknek az autóknak az ottlétét elfogadja. A másik 
oldalon van egy elfogadott közlekedési szabály. Egy másik táblát kellene kihelyezni oda, de a 
kialakult útszakaszok alkalmatlanok erre. Ez a helyzet ördögi kör. A Közlekedési 
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Felügyelethez el fogok menni és meg fogom kérdezni, hogy milyen intézkedéseket tegyünk. 
Ezt a helyzetet nem tudtuk megoldani, de igyekszünk. 
 
Belusz László települési képviselı: Lajosmizsének igen kiterjedt külterülete van. Közeleg a 
főtési szezon, s ezzel párhuzamosan a falopások is elkezdıdnek. Kérésem lenne, hogy ha 
valaki futóval fát szállít, igazoltatni kellene, vagy az utcán árusító faárusokat megkérdezni, 
hogy honnan szerezték. 
 
Kassai László rendır ezredes, kapitányságvezetı Kecskemét: Okmányt tudnak bemutatni a 
faárusok, ami igazolja a fa szállítását. A tolvajok hangtompítással végzik a fa eltulajdonítást. 
Akik megvásárolják az olcsóbb fát, azok teret adnak a fa tolvajok létezésének. Egy okmány 
sok szállítmányt elbír. Nem tudok mást mondani, csak azt, hogy polgárırség, rendırség, 
lakosság, fogjunk össze közösen ezen tolvajok ellen. A kölcsönös együttmőködés, kölcsönös 
információáramlás nagyon fontos ezen a területen is. 
 
Holminé Sebık Márta települési képviselı: Téli idıszakban munka nélkül itt maradt külföldi 
munkavállalókat nem lehet igazoltatással arra rábírni, hogy hagyják el a települést? 
 
Kassai László rendır ezredes, kapitányságvezetı Kecskemét: A rendır nem zaklathatja az 
állampolgárt, hogy miért van itt és mit csinál. Európai Unióban élünk és a szabad vándorlás 
biztosított. Annak nincs akadálya, hogy a munkakerülık rendszeres ellenırzését a hatóság 
elvégezze Lajosmizse és környezı településein. 
 
Apró Ferenc települési képviselı: A beszámoló 4. oldalán olvastam, hogy elfogott személy 
mellett a lajosmizsei munkaadója kiállt. Milyen dolog ez, hogy bőnözıt pártol a magyar 
állampolgár? 
Mőködik Lajosmizsén a kamera több éve, hogyan segíti ez a rendırség munkáját? 
Rendszámfelismerı rendszere van a polgárırségnek, ehhez van elegendı létszám, vagy kell 
még több? 
 
Kassai László rendır ezredes, kapitányságvezetı Kecskemét: A rendırnek érvényt kell 
szerezni a jogkörébe, s az a kötelessége, hogy ha intézkedni szükséges, akkor tegye a dolgát. A 
jogellenes magatartással szemben kötelezı fellépnie a rendıröknek.  
Ami a kamerát illeti, pártolom a rendszert, mert megtéveszti a bőnözıket. A kamerával 
megfigyelt területek közbiztonsága jóval jobb, mint ahol nincs. Nagyon fontos, hogy a kamera 
képeinek tanulmányozására nem mindenkinek van joga. Ahol kamera mőködik, lényegesen 
biztonságosabb a terület, még ha költségesebb is. 
Aki bőnözıt rejteget, az nem becsületes dolog. 
A rendszámfelismerı olyan program, ami arra képes, hogy a körözési rendszámokat SIM 
kártyára kódolja, sebességet viszont nem mér. Támogatom ezt a programot, a polgárırségnek 
köszönet az intenzív munkáért. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Nagyon jól bevált az esti ügyelet. Ehhez gratulálni 
szeretnék mindkét parancsnok Úrnak.  Remélem, hogy továbbra is marad ez a rendszer. 
 
Basky András polgármester: Kérdés van-e még a napirenddel kapcsolatban? 
Nincs. Én azt látom, hogy sok érvet meg tudtunk osztani egymással. Köszönjük a rendırség 
munkáját, a polgárırség munkáját, a járır szolgálat munkáját. A település ırökön keresztül 
megpróbálunk segíteni a rendırségnek. 
A térfigyelı kamerákat tovább kellene fejleszteni.  
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Bízom benne, hogy eljutunk odáig, hogy a rendırség olyan ellátásban, létszámban és 
felszereltségben lesz, amivel hatékonyan tudja végezni munkát, s mindez megvalósul majd az 
önkormányzat segítsége nélkül is. 
Örülök neki, hogy a külföldi autósokat is lehet büntetni. Bízom benne, hogy a rendırség a 
továbbiakban is sokkal hatékonyabb tud lenni. Örülök neki, hogy a kapitány Úr a kérdésekre 
adott válaszában ıszinte volt. A továbbiakban is számítunk a munkájukra.  Kérném parancsnok 
Urat, hogy ezt tolmácsolja a munkatársak felé is. 
Van-e még kérdés, hozzászólás a napirendhez? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
 
 
121/2011. (IX. 14.) ÖH. 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági  
helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete Lajosmizse város közrend- és 
közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. szeptember 14. 
 
 
 
3./ Napirendi pont  
Tulajdonosi hozzájárulás szilárdburkolatú út építéséhez 
Elıadó:  Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elmúlt idıszakban több alkalommal hozzájárult az 
önkormányzat több önkormányzati tulajdonú út szilárd burkolattal történı ellátásához, melyet 
vállalkozók végeztettek el. Korábban Lévai Csilla pályázott egy önkormányzati tulajdonú 
földút szilárd burkolattal történı ellátására, ez meg is valósult. Léva Csilla jelezte, hogy van 
még egy út, amire szeretne pályázni és kéri az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását. 
Jó lenne, hogy ha nagyon sok ilyen kérelem lenne elıttünk. 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése az anyaggal 
kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki támogatja, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adjuk meg szilárd burkolatú út építéséhez, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselıt-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
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122/2011. (IX. 14.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás 
szilárd burkolatú út építéséhez 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 0307 és 0287. hrsz-ú földutak 
szilárd burkolattal történı ellátásához, mint tulajdonos hozzájárulását megadja és hozzájárul a 
pályázat benyújtásához. 
A szilárdburkolatú út megépítésének minden költségét (tervezés, engedélyeztetés, pályázat 
készítés, kivitelezés, mőszaki ellenırzés, a szükséges önerı biztosítása, földmérıi költségek, 
területszerzés költségei, stb.) a kérelmezınek kell vállalnia.  
Az elkészült szilárdburkolatú utat az önkormányzat tulajdonába veszi, de az út karbantartására 
az építtetıvel még a beruházás megkezdése elıtt külön megállapodást köt, melynek aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. szeptember 14. 
 
 
 
4./ Napirendi pont 
Szakmai munka elindítása a „Nevelési intézmények fejlesztése” címő pályázati 
konstrukcióval kapcsolatosan 
Elıadó:    Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elmúlt idıszakban elég nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy 
minden olyan lehetıséget megragadjunk arra, amivel az intézményfejlesztési hálózatunkat 
fejleszteni lehetett. Október 11-ig az „Óvodák fejlesztése” címő pályázatot véleményeztetni 
lehetett. Jelenleg az óvodánk 120 %-os gyermekellátottsággal rendelkezik. Ahhoz, hogy az új 
közoktatási törvénynek meg tudjunk felelni, szükség lenne, hogy beadnánk a pályázatot. Az 
lenne a jó, ha létre tudnánk hozni három óvodai csoportszobát, torna szobát, fejlesztı szobát, s 
ehhez kellene pályázni. Továbbá meg szeretnénk valósítani az óvodánál az akadálymentesítést, 
komplett energia felújítást, valamint a régi épületnek minél több problémáját megoldani. A 
pályázat 100 %-os támogatottságú. A pályázattal 200-210 M/Ft-os összeget lehetne nyerni. 
Ebben az összegben megkezdtük az elıkészítı munkát. Ehhez kellene a Képviselı-testület 
döntése. A pályázatot saját magunk megcsináljuk, ha elakadunk, a HBF Hungaricum Kft 
segítségét kérjük. Addig is el tudnánk indítani azokat a folyamatokat, amitıl mőködıképes lesz 
az anyag. Az óvodavezetı levezette, hogy hogyan alakulnak az óvodáskorú gyermekek 
létszámai. 
Nagyon fontos lenne ezt a pályázatot benyújtani, mert e nélkül, - ha nem tudjuk megvalósítani 
az említett dolgokat, - nem tudnánk ellátni az óvodáskorú gyermekeinket. 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint az Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolta. 
Kérdezem a Képviselıt-testület tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, javaslat részükrıl? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a napirendet, s szavazásra teszem fel a kérdést. 
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Aki a „Nevelési intézmények fejlesztése” címő pályázati konstrukcióval kapcsolatosan 
javasolja a szakmai munka elindítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
 
123/2011. (IX. 14.) ÖH. 
Szakmai munka elindítása a „Nevelési intézmények fejlesztése” 
címő pályázati konstrukcióval kapcsolatosan 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázattal kapcsolatos szakmai munkát folytassa a „Nevelési 
intézmények fejlesztése” címő pályázati kiírás vonatkozásában és a kidolgozott anyagot annak 
elkészülte után terjessze a Képviselı-testület elé. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
DAOP-4.2.1-11 azonosító számú „Nevelési intézmények fejlesztése” címő pályázati kiírás 
vonatkozásában szakmai munkacsoportot hozzon létre. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

kérjen be 3 árajánlatot a tervezıi tevékenység elvégzésére, és az árajánlatok beérkezését 
követıen terjessze azt a Képviselı-testület elé. 

 
Határid ı: 2011. szeptember 14. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 
 
 
5./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtásának támogatása a „Külterületi földutak karbantartása, javítása” 
elnevezéső  célterületi pályázati kiírásra. 
Elıadó:  Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elmúlt években az önkormányzat is alapítója volt a 
LEADER Közösségnek, mely olyan célterületeket határoz meg, amely tudja, hogy mi a 
feladata. 15 kecskeméti kistérségő település van benne, mindegyik ugyanazzal a problémával 
küszködik. Ez a problémakör pedig a külterületi földutak karbantartása, javítása. Ha nonprofit 
szervezet pályázik, akkor 100 %-os támogatottságú, ha önkormányzat, akkor nettó 
finanszírozású. Az lenne a jó, ha a Lajosmizséért Közalapítvány nyújtaná be, nekünk pedig 
támogató nyilatkozatot kellene adni. A benyújtásban segítünk, mindenképpen partnerek 
leszünk. Szeptember 29-ig kell szándéknyilatkozatot benyújtani, hogy mit szeretnénk. Akkor a 
Helyi Bíráló Bizottság összeül és megnézi, hogy megfelelı pályázatok érkeztek-e be. A 
tényleges pályázat októberben fog benyújtásra kerülni. Svébisné Gombkötı Gizellával 
tárgyaltunk. İk hozzájárulnak ahhoz, hogy be tudjuk nyújtani a pályázatot és ehhez még társul 
Felsılajos Önkormányzata is. Külön megállapodást kötnénk, amivel az önkormányzatok a 
gépek mőködtetési költségét átvállalnák az alapítványtól. Jó lenne, ha ez megvalósulna, mer 
lenne olyan gép, ami a földutak karbantartásánál nagy segítség lenne. 
Aljegyzı Asszony jelzi, hogy a határozat-tervezetek között a 4. oldalon az egyik határozat-
tervezethez a kiosztós anyagban megkaptunk egy új határozat-tervezetet. A Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta azzal a 
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kiegészítéssel, hogy a 2. határozat-tervezetet átírtuk, nem az eredeti anyag szerintit fogom 
szavaztatni, hanem a kiosztóst, valamint az eredeti I. határozatot. 
A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság is tárgyalta, s elfogadásra javasolta. 
Kérdés, észrevétel van-e még? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki támogatja, hogy a Lajosmizséért Közalapítvány nyújtsa be a pályázatot „Külterületi 
földutak karbantartása, javítása” elnevezéső célterületi pályázati kiírásra, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
124/2011. (IX. 14.) ÖH. 
Pályázat benyújtásának támogatása a „Külterületi földutak karbantartása, javítása” 
elnevezéső célterületi pályázati kiírásra 
  
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete annak érdekében, hogy Lajosmizse 
és Felsılajos települések külterületi földút hálózatának minısége javuljon, támogatja a 
Lajosmizséért Közalapítvány „Külterületi földutak karbantartása, javítása” elnevezéső 
célterületi pályázati kiírásra történı pályázatának. 

 
 
Határid ı: 2011. szeptember 14. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
Basky András polgármester: Aki támogatja, hogy a „Külterületi földutak karbantartása, 
javítása” pályázathoz üzemeltetésre, fenntartásra vonatkozó külön megállapodás megkötésre 
kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
125/2011. (IX. 14.) ÖH. 
A „Külterületi földutak karbantartása, javítása” pá lyázathoz 
üzemeltetésre, fenntartásra vonatkozó  külön megállapodás megkötésére felhatalmazás 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 124/2011.(IX.14.) 
határozatában foglaltakat azzal a feltétellel támogatja, amennyiben nyertes pályázat esetén 
a Lajosmizséért Közalapítvány Elnöke és Lajosmizse Város Polgármestere a pályázaton 
beszerzett gépek, eszközök használatát külön megállapodásban rögzíti.  

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Lajosmizse Város 

Polgármesterét és a Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottságot, hogy segítse 
a Lajosmizséért Közalapítványt a pályázat elkészítésével kapcsolatosan. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy Felsılajos Község Önkormányzatával - a Lajosmizséért Közalapítvány Elnökével 
kötött megállapodásra figyelemmel - a beszerzett gépek, eszközök használatára 
vonatkozóan külön megállapodást kössön. 
 



 35

Határid ı: 2011. szeptember 14. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
 

6./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása települési és térségi fejlesztések támogatására (külterületi földutak 
karbantartását, felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése) 
Elıadó:  Basky András polgármester 
 
 
Basky András polgármester: Év elején volt szó arról, hogy gépeket szeretnénk beszerezni és 
pályázni kell. Ezen gépek, eszközök beszerzése a tanyás térségek földútjainak 
karbantartásához nyújt segítséget. 30 M/Ft-ra lehetne pályázni. Itt 200 feletti település 
pályázhat. Az alapítványon keresztül több gépet tudnánk vásárolni, itt pedig 10 M/Ft körüli 
összegben egy gép és egy gréder férne bele. Ennek 10 %-os önereje van, 1.200.000.- Ft. Ezt 
költségvetésben biztosítottuk, Felsılajossal pedig megállapodást kötünk, hogy milyen 
arányban osztjuk szét a költségeket. Felsılajos Önkormányzata már tárgyalt az anyagot és 
elfogadásra javasolta. 
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek ehhez kérdése, véleménye, 
észrevétele? 
 
Holminé Sebık Márta települési képviselı: Köszönöm a szót. Ez a 80 LE-s MTZ traktor 
teljes mértékben alkalmatlan arra, hogy a több mint 400 m-es úthálózatunkat megoldja. A 
költségvetésben erre elkülönítetten kell félretenni pénzt. A földutak járhatatlanságának 
problémáját nem oldja meg, a kisebb munkákat igen. 
 
Basky András polgármester: Azt tudjuk, hogy a teljes problémát nem oldja meg, de a 60 
millió forintos gépet nem tudjuk megvásárolni, azért veszünk ilyen gépet. Abban, hogy milyen 
traktort célszerő venni, Balogh József országgyőlési képviselı Úr fog segíteni. 
 
Péli Szilveszter települési képviselı: Ez a gép ezzel a gréderrel szinte a maximumon járna, és 
ezzel nem hosszú élető lenne. Nem lehetne-e eltérni ettıl? 
 
Basky András polgármester: El lehetne térni, de a nagyobb értékő gép vásárlására nincs 
anyagi lehetıségünk. 
Van-e még hozzászólás? 
 
Belusz László települési képviselı: Két pályázatról beszélünk. Az MTZ traktor 82 LE-s, 
elbírja ezt a grédert az 50 kW-os teljesítményével. 
 
Kollár László települési képviselı: A 80 LE-s gépek alkalmasak ezeknek az utaknak a 
javítására. 
 
Basky András polgármester: Nyerjük meg mindkettıt és legyen kettı. 
Van-e még egyéb kérdés? 
 
Keresztes Ferenc települési képviselı: Észrevételem van. Típusleírásban azt látom, hogy a 
dılés szöge plusz, mínusz 12 fok. Ez nem kevés-e, vagy elegendı-e? 
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Kollár László települési képviselı: Kisebb területeken biztos, hogy elég. Négy kerék 
meghajtású traktornak bírnia kell. 
 
Basky András polgármester: Módosító indítvány van-e? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki támogatja, hogy a „települési és térségi fejlesztések támogatása” elnevezéső pályázati 
kiírásra a pályázatot benyújtsuk a határozat-tervezet szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
126/2011. (IX. 14.) ÖH. 
Pályázat benyújtása települési és térségi fejlesztések támogatására  
(külterületi földutak karbantartását, felújítását b iztosító gépek,  
eszközök beszerzése) 
 

Határozat 
  
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Felsılajos 

Község Önkormányzatával közösen pályázatot nyújt be a „települési és térségi fejlesztések 
támogatása” elnevezéső TP-1-2011 kódszámú pályázati kiírásra.  
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázat benyújtásához 
szükséges önerıt, 1.200.000 Ft-ot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete 4. 
mellékletében a „céltartalékok részletezése” táblázat 5. sora terhére biztosítja 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázathoz szükséges dokumentációk beszerzésére, a pályázattal kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására, nyertes pályázat esetén a hatósági 
szerzıdés, illetve Felsılajos Község Önkormányzatával a külön megállapodás 
megkötésére.  
 

4.) A külön megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy az önerıt, az üzemeltetési és fenntartási 
költségeket Lajosmizse Város Önkormányzata 90 %-ban, Felsılajos Község 
Önkormányzata 10 %-ban viseli, valamint tartalmaznia kell a pályázaton elnyert eszközök 
vagyoni részesedésének arányát is. 

 
 
Határid ı: 2011. szeptember 14. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
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7./ Napirendi pont 
„Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő pályázattal 
kapcsolatos döntések 
Elıadó:    Basky András polgármester: 
 
Basky András polgármester: 5.724.000.- Ft az önereje ennek a pályázatnak. Támogattuk a 
pályázat benyújtását. Abban nem tudtunk dönteni, hogy a pénzt honnan tudjuk mellétenni. 
Most a Bácsvíz Zrt-tıl kaptunk 5.700.000.- Ft-ot osztalékként, ezt most oda tudjuk tenni. 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra 
javasolta. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban?  
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő 
pályázattal kapcsolatos döntéseket az elıterjesztés határozat-tervezete szerint, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
 
127/2011. (IX. 14.) ÖH. 
„Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi  
rendszerek fejlesztése”címő pályázattal  
kapcsolatos döntések 
 

Határozat 
  
5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Helyi és térségi jelentıségő 

vízvédelmi rendszerek fejlesztése” elnevezéső DAOP-5.2.1/A-11. kódszámú pályázat 
benyújtásához szükséges önerıt, maximum 5.724.000 Ft-ot Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II. 24.) 
önkormányzati rendelete 4. melléklet „céltartalék részletezése” táblázat 4. sora terhére 
biztosítja. 
 

6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy nyertes pályázat 
esetén a pályázat megvalósításához 2012-ben esedékes költségeket, 25.000.000 Ft 
összegben a 2012. évi költségvetésében betervezi. 

  
Határid ı: 2011. szeptember 14. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 
 
 
8./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszám és a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda maximális csoport létszám túllépésének engedélyezése  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Tudjuk jól, hogy ha csak azt a gyermek létszámot vennénk fel, 
akit lehet, akkor sok gyereket el kellene utasítani. Az iskola is és az óvoda is kidolgozta azt, 
hogy egy-egy osztályban, csoportban hol van az, ahol a számított létszámok alapján magasabb 
a létszám, mint a megengedett, és akkor ott kell egy eltérést engedélyeznünk. Az 1. és 2. számú 
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mellékletben a két intézményvezetı jól áttekinthetıen leírta, hogy melyik osztályokban milyen 
létszám van jelenleg, és milyen létszám az, amit engedélyeznünk kellene. Csak azokat az 
osztályokat látjuk, ahol eltérést kell kialakítanunk. Az Önkormányzat Intézményeinek 
Bizottsága tárgyalta, elfogadásra javasolja. Elıször az elsı határozat-tervezetet szavaztatom, 
amely a Meserét Lajosmizse Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde létszám túllépésének az 
engedélyezése. Kérdezem, hogy van-e esetleg valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nincs- az alábbi határozatot hozta: 
 
128/2011. (IX. 14.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde maximális csoport létszám 
túllépésének engedélyezése a 2011/2012-es nevelési évre vonatkozóan 
 

 
H a t á r o z a t 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 

Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata 
engedélyezi a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde részére 
az elıterjesztés 1. mellékletében az „óvodai adatlap a maximális csoportlétszám 
túllépésének engedélyeztetéséhez” elnevezéső dokumentumokban foglaltak szerint 
a maximális csoportlétszámok 20%-kal történı túllépését a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete alapján a 2011/2012-es tanítási 
évben. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy az 
1.) pontban foglalt döntésérıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testületét soros ülésén tájékoztassa. 

 
 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. szeptember 14. 

 
 
 
Basky András polgármester: Most pedig a másik határozat-tervezetet szavaztatom, amely a 
Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszám túllépésének az engedélyezése. 
Kérdezem, hogy van-e esetleg valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, 
aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nincs- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
129/2011. (IX. 14.) ÖH. 
Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszám túllépésének engedélyezése a 
2011/2012-es tanítási évre vonatkozóan 
 

 
H a t á r o z a t 
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1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata 
engedélyezi a Fekete István Általános Iskola részére az elıterjesztés 2. 
mellékletében az „iskolai adatlap a maximális osztálylétszám átlépésének 
engedélyezéséhez” elnevezéső dokumentumokban foglaltak szerint az adott 
évfolyamokra megállapított osztály és kollégiumi csoportok maximális 
létszámhatárainak 20%-kal történı túllépését a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 3. számú melléklete alapján a 2011/2012-es tanítási évben. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy az 
1.) pontban foglalt döntésérıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testületét soros ülésén tájékoztassa. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. szeptember 14. 

 
 
9./ Napirendi pont 
Pályázat kiírása fogorvosi tevékenység ellátására 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: dr. Szántó Kristóf jelezte, hogy szeretné megszüntetni fogorvosi 
tevékenységét Lajosmizsén. A vele kötött szerzıdésünk szerint a felmondási idı 6 hónap. 
Mivel Kecskeméten is van rendelése, a kettı együtt már olyan nagy teher számára, hogy nem 
tudja tovább vállalni. Ezzel indokolta azt, hogy a Lajosmizsei rendelését megszüntetné. A 
doktor úr a praxis jogát szeretné eladni, amennyiben ez nem sikerül, akkor is megszünteti az 
itteni tevékenységét. Így ki kell írnunk egy pályázatot, fogorvosi állásra. A kiosztott anyagban 
található, hogy a hirdetést hol jelentetnénk meg, hogy minél szélesebb körben tudjanak 
tájékozódni a fogorvosok. Elsısorban ingyenes megjelenési lehetıségek vannak itt, 
kimondottan olyan oldalakon, amelyet a fogorvosok látogatnak. Az Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
is azt javasolta, hogy a pályázat benyújtásának a határideje 2011. október 31. legyen, az 
elbírálás határideje pedig 2011. november 20. Az állás betöltésének legkorábbi ideje pedig 
2012. január 1. Amennyiben sikerül találnunk valakit elsı körben, akkor a Szántó doktorral a 
szerzıdésünket már hamarabb is felbonthatjuk, ha esetleg nem, akkor meg marad 2012. február 
15-ig. Ha a Petıfi Népében is szeretnénk feladni hirdetést, akkor az 12.375 Ft lenne. A 
honlapon folyamatos megjelenés van, a Petıfi Népében pedig azt gondolom, hogy egyszeri 
megjelenést kellene. Kérdés az, hogy egyáltalán kell-e a Petıfi Népében hirdetnünk, és ha 
igen, hányszor?  
 
Holminé Sebık Márta képviselı: Szerintem kell mindenképpen. 
 
Apró Ferenc képviselı: Én nem javasolnám a Petıfi Népében történı megjelentetést egyszer 
sem. 
 
Basky András polgármester: Orbán Antal kér szót. 
 
Orbán Antal képviselı: Köszönöm a szót. Én nagyon sajnálom, hogy a Szántó doktor úr 
elmegy, és én azt javaslom, hogy ha véletlen nem is sikerülne találnunk senkit határidıre, 
akkor is engedjük el január 1-tıl. Azt a másfél hónapot el tudja látni szerintem a két másik 
fogorvos is. Csak ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen.  
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Basky András polgármester: Ez egyeztetést igényel a meglévı fogorvosokkal, amennyiben 
mőködıképes lehet, elképzelhetınek tartom, hogy így legyen. Ha október 31-ig nem 
jelentkezik senki, akkor novemberben úgyis itt lesz elıttünk újra az anyag, és újra kiírjuk a 
pályázatot. Itt három féle lehetısége van az Önkormányzatnak arra, hogy betöltse ezt az állást. 
Az egyik az, hogy valaki a Szántó doktor úrnak a praxisát megvásárolja tıle, a másik, hogy 
valakinek van praxis joga, és eljön erre az állásra, a harmadik pedig az, hogy ha nincs praxis 
joga, és ıvele kötünk szerzıdést, és így tud szerezni. Bármelyik variációt nézzük, egy biztos, 
hogy az Önkormányzat szerzıdteti, csak az Önkormányzat tudja jóváhagyni, hogy ki jöjjön ide 
fogorvosnak. Ez a lehetıségünk megvan, hogy eldöntsük, hogy kivel akarjuk ezt a kötelezı 
feladatot ellátni.  
Akkor elıször a Petıfi Népében történı megjelentetést szavaztatom.  
Aki egyetért azzal, hogy a Petıfi Népében megjelentessük a hirdetést, kérem kézfelemeléssel 
jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, - tartózkodás 
nincs- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
130/2011. (IX. 14.) ÖH. 
Pályázati kiírás megjelentetése a Petıfi Népében 
 
 
     Határozat 
 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a fogorvosi tevékenység 
ellátásának pályázati felhívását a Petıfi Népe címő újságban is meghirdeti. 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. szeptember 14. 
 
 
Basky András polgármester: A Petıfi Népével kapcsolatban kérdezem, hogy akkor hányszor 
jelenjen meg a hirdetés?  
 
Holminé Sebık Márta képviselı: Szerintem kétszer jelenjen meg hétfıi napon és hétvégén. 
 
Basky András polgármester: Nem tudom, hogy a hétvégi hirdetési díj nem-e drágább 
esetleg? 
 
Orbán Antal képviselı: A hétfıi az kedvezményes, úgy tudom.  
 
Basky András polgármester: Tehát akkor kétszer jelenjen meg, az egyik egy hétfıi napon, a 
másik pedig hétvégén, szombaton, a rövidített tartalommal. Akkor így szavazatom, azzal, hogy 
a kiosztós anyagon szereplı hirdetési felületeken megjelentetjük a pályázati kiírást az 
elhangzott határidıkkel, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással - ellenszavazat nincs- az alábbi 
határozatot hozta: 
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131/2011. (IX. 14.) ÖH. 
Pályázat kiírása fogorvosi tevékenység ellátására 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete területi ellátási 
kötelezettséggel fogorvosi tevékenység ellátására pályázatot ír ki az alábbi pályázati 
felhívásban foglaltak szerint: 

 
Pályázati felhívás 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete területi ellátási 
kötelezettséggel pályázatot hirdet fogorvosi tevékenység ellátására. 
 
A pályázók a pályázat keretében a fogorvosi tevékenység végzésére külön jogszabályban 
meghatározott lehetıségek között az alábbi jogviszonyok keretében jogosultak: 
- egyéni egészségügyi vállalkozóként, vagy 
- társas vállalkozás tagjaként. 
 
A feladatellátás módja: Az önkormányzattal kötött egészségügyi feladatellátási szerzıdés 
alapján. 
 
Az egészségügyi feladatellátási szerzıdés idıtartama: határozatlan idejő, felmondásának 
idıtartama 6 hónap. 
 
A feladatellátás kezdı napja: 2012. január 01. napja. 
 
Feladatellátás helye: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézményében 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104.-106. szám alatti ingatlanban. 
       
A feladatellátáshoz kapcsolódó lényeges feladatok: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és egyéb szakmai 
jogszabályokban meghatározott, a fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok ellátása. 
 
 
Egyéb feltételek: 

- büntetlen elıélet; 
- önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító mőködtetési jog, illetve 

szerzıdés kötés esetén annak megszerzése. 
 

A pályázat benyújtásának formája: a pályázatokat postai úton 6050 Lajosmizse, 
Városház tér 1. és elektronikus formában lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre 
egyaránt be kell nyújtani.  

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 31. 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 20. 
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete bírálja el. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát. 
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A pályázathoz csatolni kell: 
- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen elıéletet igazoló hatósági 

bizonyítványát; 
- a végzettségeket igazoló oklevelek másolatait; 
- korábbi munkaviszonyokra, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyokra  

vonatkozó igazolásokat. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 

 - Lajosmizse Város honlapja (http://lajosmizse.hu), 
- www.dental.hu weboldal, 
- www.fogorvos-kereso.hu weboldal, 
- www.aprod.hu/allas, 
- www.allasvarazs.info 
- Dentál Hír Börze kiadvány. 
- A Petıfi Népében 2 alkalommal: hétfıi és szombati számban az elıterjesztés  
mellékletében foglalt rövidített tartalommal 

 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 06-
76-457-575-ös telefonszámon. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. szeptember 14. 
 
 
 
 
10./ Napirendi pont 
Tájékoztatás a Lajosmizse Város Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetérıl 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Mindig nagyon nagy izgalom egy költségvetés összeállítása, 
nagy harc, hogy úgy alakuljanak a számok, hogy az ember a legjobb szívvel rá tudja mondani 
az igent. Ugyanilyen izgalmas egy féléves vagy év végi zárásos elıterjesztés is, hiszen ott 
derülnek ki, hogy mennyire sikerült a költségvetésünket megtervezni. Itt ezek a számok, 
amelyek láthatóak, azt bizonyítják, hogy úgy terveztünk, hogy az tartható is, mind a 
bevételeknél és a kiadásoknál is. A mőködési bevételek alakulása 52 %-on van, a kiadások 
pedig 38,9 %-on. Ez ne tévesszen meg senkit, hiszen a költségvetésben a kiadási oldalon benne 
vannak azok a pályázatok, amelyek folyamatban vannak, és még vagy nincsenek elszámolva, 
vagy még nem tudtuk elkezdeni. Úgy tőnik, hogy a kiadásokkal nagyon jól állunk, de ez ezért 
van így. Például a költségvetésünkben benne van a szeméttelep rekultiváció is, de mivel új 
közbeszerzést indítottunk, így igazából költség még fel sem merült ezzel kapcsolatban. Ezért 
torzulnak ezek a számok a kiadási oldalon. Én azt gondolom, hogy idıarányosan mindenki 
nagyon nagy odafigyeléssel gazdálkodott. A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság tárgyalta az anyagot, és elfogadásra javasolta. A kiosztós anyagok között 
megtalálhatta mindenki a CKÖ anyagát is, mert csak így tudjuk elfogadni a határozatot. A 
következı év is nagyon feszes lesz, nagyon nagy odafigyeléssel kell gazdálkodnunk a jövıben 
is. 
Apró Ferenc kér szót. 
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Apró Ferenc képviselı: Köszönöm szépen. Az 5 számú melléklet közepén ott van az 
iparőzési adó, amelybıl kiderül, hogy 11 millió forint teljesítését vállalták a lajosmizsei 
vállalkozók, ezért köszönet nekik. Ez jelentıs bevétel minden évben Lajosmizsének 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
javaslata még ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nincs- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
132/2011. (IX. 14.) ÖH. 
Tájékoztatás a Lajosmizse Város Önkormányzat 
2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl 
 

H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Polgármester 
tájékoztatását a 2011. évi gazdálkodás I. félévi helyzetérıl, a tájékoztatás mellékleteivel 
együtt. 

 
 

Felelıs: Képviselı-testület, Polgármester 
 Határid ı: 2011. szeptember 14. 
 
 
11./ Napirendi pont:  
Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsában 2011. év I. félévben végzett tevékenységérıl 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Minden évben kétszer kell tájékoztatnunk a Képviselı-testületet 
arról, hogy a Kecskeméti Kistérségnél milyen tevékenység folyik. Azt gondolom, hogy a 
Képviselı-testület a legtöbb esetben tisztában van a helyzettel, hiszen elıször ide kerülnek az 
anyagok, és utána, ha a Képviselı-testület jóváhagyta, akkor lesz a Kistérségnél belıle 
valamilyen megállapodás. A kezünkben van az elsı félévrıl szóló tevékenység, amely jelzi, 
hogy a Kistérség ahhoz képest, amikor elindult, milyen jelentıs feladatokat lát el. Az is látható, 
hogy milyen jelentıs összegeket tud Lajosmizse Város Önkormányzata a Kistérségen keresztül 
lehívni. A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta az anyagot, és 
elfogadásra javasolta. 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Én a magam részérıl a beszámolónál nem szavazok. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nincs, 1 fı, Basky András polgármester nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
133/2011. (IX. 14.) ÖH. 
Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási  
Tanácsában 2010. év I. félévben végzett tevékenységérıl  
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HATÁROZAT 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester 
beszámolóját a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2011. év I. 
félévében végzett tevékenységérıl. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, 
Határid ı: 2011. szeptember 14. 
 
 
12./ Napirendi pont 
Támogatás kérése a TÁMOP-5.5.1.B-11/2 számú pályázat benyújtásához 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Horváth Marianna a HBF egyik tulajdonosa, illetve a Genius 
Loci Közalapítvány kurátora, egy kéréssel fordult hozzánk. Van egy pályázati lehetıség, amely 
a családok helyzetének a javítására irányul. Az alapítványuk ilyen jellegő tevékenységgel 
foglalkozik, és szeretnének pályázni. Ez egy 50 millió forintos pályázat lenne, és az az 
elképzelésük, hogy amennyiben a pályázatuk nyer, annak a megvalósítása, az Lajosmizsére 
koncentrálódna. Itteni eseményeket, családokat, programokat támogatnának. Ehhez kérik 
Lajosmizse Város Önkormányzatának a támogatását. Ez a pályázat 100 % támogatottságú, 
tehát nekünk nem kerül pénzbe. Azt gondolom, hogy ez egy olyan helyzet, hogy 
mindenképpen célszerő a támogatásunkat megadni. Az Önkormányzat Intézményeinek 
Bizottsága tárgyalta, és elfogadásra javasolta.  
Van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata még ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nincs- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
134/2011. (IX. 14.) ÖH 
Támogatói döntés a Genius Loci  
Közhasznú Alapítvány TÁMOP-5.5.1.B-11/2  
számú pályázaton való indulásához 

  
 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a Genius Loci Közhasznú 
Alapítvány TÁMOP-5.5.1.B-11/2 számú pályázaton való indulását azzal a kikötéssel, hogy az 
Lajosmizse Város Önkormányzatára semmilyen pénzügyi kötelezettséggel nem jár sem a 
pályázat benyújtásakor, sem a pályázat elnyerése esetén. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, 
Határid ı: 2011. szeptember 14. 
 
 
13./ Napirendi pont 
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Lajosmizse 844/7 hrsz megosztása és a Kazinczy utcai ingatlanrész, raktárépület és telek 
hasznosításra történı kijelölése 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A Fınix Dance Tánc és Sportegyesület jelezte felénk, hogy a 
pályázatát mégsem tudja benyújtani erre az ingatlanra, a pályázat belsı tartalma miatt. Ezért 
most azt a határozatunkat, amellyel értékesítésre kijelöltük az ingatlant, most visszavonnánk, 
és amennyiben a Képviselı-testület egyet ért velem, a következı alkalommal azt tárgyalnánk, 
hogy hasznosításra viszont megpróbálnánk bérbe adni valakinek pályázat útján. Apró Ferenc 
kér szót. 
 
Apró Ferenc képviselı: A telekmegosztás megtörtént már?  
 
Basky András polgármester: Még nem, de folyamatban van. Be vannak adva a papírok, és 
kis idın belül a megosztás megtörténik. Orbán Antal kér szót. 
 
Orbán Antal képviselı: Köszönöm szépen. Én a bérléssel kapcsolatban szeretnék csak annyit 
mondani, hogy ha a pályázaton a gépeket megnyerjük, akkor annak a tárolása itt megoldható 
lenne. Szerintem a bérléssel várni kellene.  
 
Basky András polgármester: Én azt gondolom, hogy jelenleg van elég tároló hely, pl a volt 
tőzoltóság, a mostani tőzoltóságnál is van még elég hely, úgyhogy ha a gépeket megnyerjük, 
akkor azokat tudjuk ott tárolni. Elfogadható, hogy ott tároljuk a gépeket? 
 
Orbán Antal képviselı: Igen, köszönöm szépen, így elfogadható.  
 
Basky András polgármester: Van-e valakinek egyéb kérdése, észrevétele, javaslata ezzel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nincs- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
135/2011. (IX. 14.) ÖH 
Lajosmizse Kazinczy utcai ingatlanrész (raktárépület és telek) értékesítésre történı 
kijelölésérıl szóló 112/2011. (VIII. 25.) döntés visszavonása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Kazinczy utcai 
ingatlanrész (raktárépület és telek) értékesítésre történı kijelölésérıl szóló 112/2011. 
(VIII. 25.) határozatát visszavonja. 

  
 Felelıs: Képviselı-testület 
 Határid ı: 2011. szeptember 14 
14./ Napirendi pont 
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e részükrıl 
interpelláció. Koller Dániel kér szót. 
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Koller Dániel képviselı: Köszönöm szépen a szót. Elsısorban a játszótérrel kapcsolatban 
érkeztek jelzések, egyes játékoknál ki vannak lazulva a csavarok. Kérdezném, hogy a 
garanciája meddig tart?  Mert van olyan elem, ami csapágyas. A másik dolog, igaz, hogy már 
egyszer beszéltük, de szeretném még egyszer kérni, hogy a Posta tavat kotortassuk ki, legalább 
a széleit. A harmadik dolog pedig, hogy a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság ülésén tegnap Tarnóczy úrnak volt egy olyan kérése, hogy a kamera táblákat, amiket 
kiraktunk, cseréljük le egy sokkal nagyobb, jobban látható, piktogrammal és fényvisszaverı 
fóliával ellátott táblákra.   
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! A játszótér javítása folyamatban van, láttuk 
mi is, tudunk róla, kezeljük a problémát. A garancia 2 éves volt, de ez már lejárt sajnos. A 
Posta tónál megrendeltük a kotrást a szivattyú környékén. A táblák elkészítésében pedig úgy 
tudom, hogy tudsz segíteni.  
 
Koller Dániel képviselı: Igen, valóban így van.  
 
Basky András polgármester: Köszönjük elıre is.  Keresztes Ferenc kér szót. 
 
Keresztes Ferenc képviselı: Köszönöm szépen! A közelmúltban a kezembe került Kürti 
László újsága, és a hátlapján remek fotósorozat van. Az egyik különösen szemet szúrt, egy 
közmunkás hölgy ül a padon. Nem lehetne tenni valamit annak érdekében, hogy intenzívebben 
dolgozzanak? A másik pedig az, hogy az Alsólajosi nyúltelep környékérıl jelezték, hogy 
áldatlan állapotok vannak a legyek miatt. A tegnapi bizottsági ülésen már jeleztem a 
problémámat a vásártérrel kapcsolatban is. Köszönöm szépen. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! A közmunkással kapcsolatban, pihenı idı 
mindenkinek jár, lehet, hogy egy olyan pillanatban fotózták le a hölgyet, amikor éppen a 
pihenıidejét töltötte. Bárki, aki ebben a dologban jó ötlettel tud szolgálni, nagyon 
megköszönnénk. Nagyon nehéz ezt a feladatot koordinálni. Számos olyan foglalkoztatott van, 
aki elbocsájtásra került, mert nem úgy végezte a munkáját, ahogy kellett volna. Az Alsólajosi 
nyúlteleppel kapcsolatban pedig kérünk egy jelzést, konkrétan valakitıl, ami alapján 
elindíthatjuk az útján ezt a dolgot, ha pedig valaki már elindította, akkor nem kell már a mi 
részünkrıl még egyszer indítani. A vásártér problémája ugye az, hogy jó lenne a szemetet 
megoldani, hogy ne vásár utáni hétfın induljon a takarítás, hanem rögtön a vásár után. Ezt meg 
fogom beszélni az illetékessel. Orbán Antal kér szót. 
 
Orbán Antal képviselı: Köszönöm szépen. A közmunkával kapcsolatban szeretnék én is 
hozzászólni. Szerintem ki kell adni konkrétan a munkát nekik. Most is össze vannak a 
szemetek söpörve egy kupacba, és ott vannak hagyva. Ez már évek óta így megy. Itt valamit ki 
kell találni. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm! Azt szeretném kérni, hogy ez ügyben Rapi Zoltán 
kollégámmal legyetek szívesek konzultálni, hogy ne nekem keljen tolmácsolni, hogy kinek 
milyen javaslata van. Hatékonyabb, mintha rajtam keresztül küldjük az információt. Én 
minden alkalommal elmondom neki, de tudom, hogy nagyon nehéz 30-40 embert munkára 
bírni, akik nem biztos, hogy így gondolják. Belusz László kér szót. 
 
Belusz László képviselı: Köszönöm! Parlagfővel kapcsolatban szeretnék egy kérést 
megfogalmazni. Szeretném, ha hangosbemondón, hírmondóban fel lehetne hívni a lakosság 
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figyelmét, hogy a saját területén a parlagfüvet irtsák ki, mert rengeteg olyan üres telek van, 
ahol ez problémát jelent.   
 
Basky András polgármester: Kétféle megoldást tudok mondani. Az egyik az, hogy a 
hírlapban meg fog jelenni a felhívás, a másik pedig, amennyiben olyan terület van, amely 
parlagfővel fertızött, akkor jelezni kell az önkormányzat felé, és az eljárás megindul. Ha pedig 
külterületrıl van szó, akkor az nem a mi illetékességi területünk, hanem az MVH-hoz tartozik, 
és akkor ı fog eljárni. dr. Adonyi Lajos kér szót. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Köszönöm szépen. Ehhez kapcsolódóan szeretném 
kérdezni, hogy belterületen nagyon sok elhanyagolt terület van, és nem-e lehetne azt 
megoldani, hogy az Önkormányzat vagy a közmunkások lenyírják, de kiszámlázzuk a 
tulajdonosnak a költségeket. Mert a felszólítás teljesen hatástalan.  
 
Basky András polgármester: Az a baj, hogy az önkormányzat kapacitása kevés ahhoz, hogy 
ezt bevállaljuk. Még ami a közvetlen feladatunk, azt is sokszor igen nehezen tudjuk elvégezni. 
De megnézzük, hogy ez pénzügyileg hogy lenne megoldható, hogy ha valaki elıtt levágtuk a 
parlagfüvet, azt kiszámlázzuk a számára.  
További interpelláció nincs. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy az interpellációkra 
adott válaszaimat elfogadják-e? 
 
Koller Dániel képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Keresztes Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Belusz László képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
dr. Adonyi Lajos: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. 
 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még 
valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem, 16.35 órakor. 
 

K.mf. 
 
Basky András sk.            Kutasiné Nagy Katalin  
 polgármester                                                                           jegyzı távollétében 
 
          Muhariné Mayer Piroska sk. 
             aljegyzı 


