Lajosmizse Város
Önkormányzata
LMKOH/571/19/2016.

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2016. december 15.

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2016. (….) önkormányzati
rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 19/2015.
(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

158/2016. (XII. 15.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületnek a háziorvosi,
házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló
önkormányzati rendelete módosításának elfogadásából adódó feladat
végrehajtása

159/2016. (XII. 15.) ÖH.

A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti
ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala

160/2016. (XII. 15.) ÖH.

A Lajosmizse Város külterületén elhelyezkedő, 0394/52 hrsz-ú
ingatlan 228 m2-nyi ingatlanrészének telekkiegészítésként történő
megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatala

161/2016. (XII. 15.) ÖH.

A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti
ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala

162/2016. (XII. 15.) ÖH.

Lajosmizse
elfogadása

163/2016. (XII. 15.) ÖH.

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2017. évi
munkatervének jóváhagyása

164/2016. (XII. 15.) ÖH.

A Lajosmizse Város külterületén elhelyezkedő, 0499/6 helyrajzi szám
alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala

165/2016. (XII. 15.) ÖH.

A Lajosmizse Város külterületén elhelyezkedő, 0499/6 helyrajzi szám
alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala

166/2016. (XII. 15.) ÖH.

A Lajosmizse Város külterületén elhelyezkedő, 0499/6 helyrajzi szám
alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala

167/2016. (XII. 15.) ÖH.

Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú
pályázati kiírásra

168/2016. (XII. 15.) ÖH.

Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

169/2016.(XII.15.)ÖH.

Város

2017.

évi

kulturális

rendezvénynaptárának

Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel
kapcsolatos döntések meghozatala
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Képviselő-testület 2016. december 15-én, 13.07 órakor a Városháza Dísztermében
megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről.
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor
alpolgármester, Belusz László, Sebők Márta, Keresztes Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Borbély
Ella, Orbán Antal, Péli Szilveszter, Sápi Zsomborné képviselők. A Képviselő-testület
létszáma összesen 11 fő.
Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László jegyző

Egyéb meghívottak:

Őze Angéla irodavezető
Szilágyi Ödön irodavezető
dr. Tóth Andrea irodavezető
Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens
Horváth Sándor pályázati referens
Dodonka Csaba vezető tanácsos
Gulyás Attiláné pénzügyi referens
Kocsis Györgyné óvodavezető
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató
Tengölics Judit IGSZ vezető
Hajdú Zoltánné bölcsődevezető
Nagy István informatikus
dr. Törökné dr. Kemenczei Henriette

Jegyzőkönyvvezető:

Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselőtestületi ülésünkön. A év végén számot kell adni a költségvetésről, hogyan gazdálkodtunk ez
évben és mi sikerült megvalósítani. A közmeghallgatás prezentációján elhangoztak ezek, és
úgy gondolom sikeresen teljesítettük idén is a feladatokat. Köszönet illeti meg a Hivatal
dolgozóit és intézmények munkatársait. Szabadságon leszek a két ünnep között és 2017. 01.
9-12 között. 9 napirendi pont szerepel a meghívóban. Javaslom, hogy a 8. napirendi pontot a
rendelet módosítás után tárgyaljuk Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 11
képviselő jelen van. Fekete Zsolt képviselő igazoltan van távol az ülésről. Van-e valakinek
esetleg más napirendi pontok tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki így
elfogadja a napirendi pontokat a módosítással, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi
napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirend

Előterjesztő

1.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (….) önkormányzati
rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló
19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Basky András
polgármester

2.

A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlannal
kapcsolatos döntések meghozatala

Basky András
polgármester
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3.

Lajosmizse város 2017. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása

4.

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2017. évi munkatervének jóváhagyása

5.

A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0499/6 helyrajzi szám alatti ingatlannal
kapcsolatos döntések meghozatala

6.

Pályázat benyújtás VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra

7.

Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

8.

Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos
döntések meghozatala

9.

Interpelláció

Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
dr. Balogh László
jegyző
Basky András
polgármester

1. napirendi pont:
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (….) önkormányzati
rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 19/2015.
(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A Kormány Hivataltól érkezett egy levél, mely szerint a rendeletben
szabályozni kell a házi orvosi és házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátást. Lajosmizse és
Felsőlajosnál el van látva a házi orvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás. Fogorvosi ügyeletet
is el kell látni. Eddig Kecskeméten volt az ügyelet. A rendeletben ki kell mondani, hogy a fogorvosi
ügyelet Lajosmizsén egy körzetet jelent. A fogorvosi ügyelet ellátás állami finanszírozásához
legalább 20.000 fő szükséges. Lajosmizsén úgy lehet megvalósítani, ha a környező településsekkel
együtt alkotna egy körzetet. Keressük még a megfelelő megoldást. A rendelet tervezet (2) § -a
helyett 4 § lesz. Jegyző úr javaslata, hogy „Ez a rendelet 2016. december 31. napján lép hatályba és a
hatályba lépését követő napon hatályát veszti.” helyett 2017. február 01. napján lép hatályba, mert nem
érkezett véleményezés a rendelettel kapcsolatban az illetékes szervtől. Kivételre kerül a 6. mellékletből az 1.
b, és a 2. b pontok vagyis: „b) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde beíratott

gyermekei.” és a
„b)Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde csoportjai a következő
besorolás szerint tartoznak a védőnői körzetekhez:
ba) I. védőnői körzet: (Szent Lajos úti Tagintézmény) Pillangó; Cica; Margaréta;
Méhecske; Napraforgó
bb) II. védőnői körzet: Mécses; Őzike; Süni; Gomba
bc) III. védőnői körzet: (Rákóczi úti Tagintézmény) Nyuszi, Micimackó; (Felsőlajos)
Napocska, Tulipán
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bd) IV. védőnői körzet: Halacska, Csibe, Napocska, Katica, Csiga-biga „szövegrész.
Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezem a Képviselő-testületet
van-e kérdés, észrevétel a rendelet tervezettel kapcsolatban? Átadom a szót Belusz László ÖB
elnökének!
Belusz László ÖB elnök: Jogszabályilag teljesen törvényes lesz a rendelet. A fogorvosi ügyeletre
még keresni kell a továbbiakban megoldást. Bizottságon javaslat volt a készenléti ügyelet
megoldása.
Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Fontosnak tartom Lajosmizse egészségügyi ellátás szempontjából
a továbbiakban legyen megoldott a fogászati ügyelet. Nem biztos, hogy Kecskemét fogadni tudja a
lajosmizsei betegeket. Bárkivel, bárhol előfordulhat, hogy megbetegszik és szükség van az ügyeleti
ellátásra.
Basky András polgármester: Keressük a megoldást. A készenlétre nem adnak normatívát, a
jogszabály ügyeleti ellátást követel nem készenlétet. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel
kapcsolatban? Aki ezt elfogadja a módosításokkal, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet
fogadta el:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2016. (…) önkormányzati
rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló
19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1. b. pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. §
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete négy védőnői körzetet hoz létre,
melyek területi leírását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”
2. §
(1) A Rendelet 1. §-a a következő (7) (-8) bekezdésekkel egészül ki:
„(7) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egy háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátási körzetet hoz létre, melynek területi leírását a
rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(8) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egy iskola-egészségügyi ellátási
körzetet hoz létre, melynek területi leírását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.”
3. §
(1) Hatályát veszti a Rendelet 4. mellékletében az „5. számú iskola-védőnői körzet területi leírása
Lajosmizse Város közigazgatási területén Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános
Iskola beíratott tanulói.” szövegrész.
4. §
(1) Ez a rendelet 2017. február 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. ……….
dr. Balogh László sk.
jegyző
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1. melléklet a 28/2016. (….) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelethez

1. számú háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátási körzet területi leírása
1. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás Társulási megállapodása alapján Lajosmizse Város közigazgatási területe,
valamint a körzet részét képezi Felsőlajos Község közigazgatási területe.”
2. melléklet a 28/2016. (…..) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelethez
Iskola egészségügyi ellátási körzet leírása
1. Iskola-egészségügyi ellátás (orvosi):
a) Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola beíratott tanulói.
2.Iskola-egészségügyi ellátás (védőnői):
a) Önálló Iskola-védőnői körzet a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános
Iskola beíratott tanulóira.
3.Iskola-egészségügyi ellátás (fogorvosi):
a)1.sz. körzet:
aa) Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola következő osztályai:
1.a; 2.a; 3.a; 3.e; 4.a; 4.e; 5.a; 6.a; 7.a; 8.a.
ab) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde következő óvodai
csoportjai: Napocska; Pillangó; Csibe; Nyuszi; Őzike
b) 2.sz. körzet:
ba) Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola következő osztályai: 1.c;
2.c; 2.d; 3.c; 4.c; 5.c; 5.d; 6.c; 7.c; 7.d; 7.e; 8.c; Speciális Tagozat.
bb) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde következő óvodai
csoportjai: Katica, Csiga-biga; Margaréta; Cica; Micimackó;
c) 3.sz. körzet:
ba) Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola következő osztályai: 1.b;
1.d; 2.b; 3.b; 4.b; 4.d; 5.b; 6.b; 6.d; 7.b; 8.b; 8.d; 8.e.
bb) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde következő óvodai
csoportjai: Méhecske, Napraforgó; Süni; Halacska; Gomba; Mécses
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Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Aki
ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:
158/2016. (XII. 15.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületnek a
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló
önkormányzati rendelete módosításának elfogadásából adódó feladat végrehajtása
Határozat

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló
önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a változással érintett
egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi feladat-ellátási szerződéseket
módosítsa.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási
és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályát
tájékoztassa, továbbá az egészségügyi államigazgatási szervet értesítse.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2016. december 15.
2. napirendi pont:
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos
döntések meghozatala
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A Magyarvíz Kft raktárépületet építene a telephelyén, de az építési
területen van egy önkormányzati út és az úttól nem elég a 6 méter távolság az építmény és az út
közötti távolság. Szükséges a 10 méter. A 4 méteres út megszűnik, közvetlenül mellette egy
ingatlanból megvásárolt a Magyarvíz Kft 4 méter területet, amiből későbbiekben kialakul az út. A
Magyarvíz kft lefolytatta az egyeztetéseket és az előterjesztésben szereplő határozatokról döntést
kell hozni. Tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Ellenőrző Bizottság és
elfogadásra javasolta. Az I. határozatban 1. ponttal kiegészül:
„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. pont szerinti
hozzájárulását azzal adja meg, hogy a telekalakítás költségeit teljes egészében a Magyarvíz Kft.
(székhely: 6050 Lajosmizse, Elkerülő út 5.) viseli.”
Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Aki ezt elfogadja az I határozat
tervezetet az elhangzott kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 11. igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:
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159/2016. (XII. 15.) ÖH.
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlannal
kapcsolatos döntések meghozatala
Határozat
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pontban
meghatározott feltétellel hozzájárul az előterjesztés mellékletét képező 148/2016
munkaszámú változási vázrajz szerinti telekalakításhoz, mely összhangban van a
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város helyi építési
szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelettel, azáltal, hogy a
lajosmizsei 0394/59 helyrajzi szám alatti inglant általános mezőgazdasági övezetbe
sorolja.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. pont
szerinti hozzájárulását azzal adja meg, hogy a telekalakítás költségeit teljes egészében
a Magyarvíz Kft. (székhely: 6050 Lajosmizse, Elkerülő út 5.) viseli.
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky
András polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 148/2016 munkaszámú
változási vázrajz aláírására, továbbá a jelen határozat végrehajtása érdekében
szükséges további intézkedések, valamint nyilatkozatok - különös tekintettel a
telekalakítást engedélyező határozatban biztosított fellebbezési jogról lemondásra
vonatkozó nyilatkozat - megtételére.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2016. december 15.
Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Aki ezt elfogadja a II. határozat
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:
160/2016. (XII. 15.) ÖH.
A Lajosmizse Város külterületén elhelyezkedő, 0394/52 hrsz-ú ingatlan 228 m2-nyi
ingatlanrészének telekkiegészítésként történő megvásárlásával kapcsolatos döntések
meghozatala
Határozat
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
kizárólagos tulajdonát képező 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlan telek
kiegészítéseként, 500.000 forintos vételáron megvásárolja a lajosmizsei 0394/52 hrszú ingatlan - az előterjesztés mellékletét képező 148/2016 munkaszámú változási
vázrajz szerinti - 228 m2-részét, azzal a feltétellel, hogy a Magyarvíz Kft. írásban
vállalja azt, hogy a lajosmizsei 0394/52 hrsz-ú ingatlan jelen határozattal érintett 228
m2-nyi ingatlanrészén az út kialakításával kapcsolatos valamennyi költséget viseli.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky
András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, továbbá a tulajdonváltozás
ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges további intézkedések, valamint
nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2016. december 15.
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Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Aki ezt elfogadja a III. határozat
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:
161/2016. (XII. 15.) ÖH.
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlannal
kapcsolatos döntések meghozatala
Határozat
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
lajosmizsei 0394/59 helyrajzi szám alatti, kivett út megnevezésű ingatlan, előterjesztés
mellékletét képező 148/2016 munkaszámú változási vázrajz szerinti 228 m2-részének
0394/117 hrsz-ú ingatlannal történő telekegyesítést eredményező telekalakításának
jogerőre emelkedése feltételével tudomásul veszi a lajosmizsei 0394/59 helyrajzi szám
alatti, kivett út megnevezésű ingatlan, előterjesztés mellékletét képező 148/2016
munkaszámú változási vázrajz szerinti 228 m2-részének értékesítésre kijelölését, és az
ingatlan-adásvételi szerződés Basky András polgármester általi aláírását.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2016. december 15.
3. napirendi pont:
Lajosmizse város 2017. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Az elmúlt években össze lett állítva a kulturális rendezvénynaptárt,
amit a közművelődési rendelet előír. A Művelődési Ház állítja össze a naptárt. A 2017. évi
kulturális rendezvénynaptárának elfogadását előrehozzuk, mivel a programokat, fellépőket előre le
lehet foglalni. Egyéb szervezetek is megküldték a programokat, rendezvényeket, amik szintén
beépülnek. Tárgyalta a Pénzügyi ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság és elfogadásra
javasolta. A határozattervezet a 2. pontja az alábbi kiegészül:
„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi Lajosmizsei
Napok előadója: Kocsis Tibó zenei koncertje 600.000,-Ft
Honeybeast együttes 1.300.000,- Ft
Kowalsky meg a Vega zenekar 1.800.000,- Ft”
Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Aki ezt elfogadja a határozat
tervezetet az elhangzott kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 11. igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:
162/2016. (XII. 15.) ÖH.
Lajosmizse Város 2017. évi kulturális
rendezvénynaptárának elfogadása
Határozat
1)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 2017. évi
kulturális rendezvénynaptárát az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően
elfogadja.
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2)

3)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi
Lajosmizsei Napok előadója: Kocsis Tibó zenei koncertje 600.000,-Ft
Honeybeast együttes 1.300.000,- Ft
Kowalsky meg a Vega zenekar 1.800.000,- Ft
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra,
hogy a határozat 2) pontjában meghatározott előadó/ók műsorának költségét a 2017.
évi költségvetésében betervezi.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2016. december 15.

4. napirendi pont:
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2017. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Az elfogadott kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város
Művelődési Háza és Könyvtára 2017. évi munkatervének a melléklete lesz. Sok színes programok
olvashatóak benne, van köztük új és régi jellegű programok, foglalkozások. Van-e kérdés,
észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Aki ezt elfogadja a határozat tervezetet,
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:
163/2016. (XII. 15.) ÖH.
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
2017. évi munkatervének jóváhagyása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Lajosmizse
Város Művelődési Háza és Könyvtára 2017. évi munkatervét.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2016. december 15.
5. napirendi pont:
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0499/6 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések
meghozatala

Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A Ricsováry kastély mellett van egy önkormányzati út, ami teljesen
használaton kívül van és bele olvadhat a kastély területébe. A kastély tulajdonosa kérelmet nyújtott
be. Nincs akadálya az út megszüntetésének. A döntések során hozzájárulunk, de a felmerülő
munkálatokat Kálmán János végzi el. A költségeket a vásárlónak kell állnia. Tárgyalta és
elfogadásra javasolta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság. Kérdés,
észrevétel ezzel kapcsolatban?
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Sápi Tibor alpolgármester: Az útleadásokból befolyt pénzösszegekből tartalékot kell képezni a
dűlő utak karbantartására. A kivitelezőkkel már egyeztettem ez ügyben.
Basky András polgármester: A Pénzügyi Bizottságon is felmerült. A bevétel mindig az általános
tartalékba kerül, a költségvetés tervezésnél tudunk módosítani ez ügyben. A II. határozat tervezet 1.
pontja az alábbival kerül kiegészítésre:„hogy a telekalapítással kapcsolatos valamennyi költséget
Kálmán János 6000 Kecskemét, Búzavirág utca 8. szám alatti lakos viseli.” Van-e kérdés,
észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Aki ezt elfogadja a I. határozat tervezet,
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:
164/2016. (XII. 15.) ÖH.
A Lajosmizse Város külterületén elhelyezkedő, 0499/6 helyrajzi szám alatti ingatlannal
kapcsolatos döntések meghozatala
Határozat
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. ( I.
23.) önkormányzati rendeletével összhangban kezdeményezi a lajosmizsei 0499/6 helyrajzi
szám alatti, 342 m2 nagyságú „kivett út” megnevezésű ingatlan útmegszüntetését, tekintettel
arra, hogy a tárgyi útmegszüntetés a szomszédos ingatlanok megközelítését nem befolyásolja,
és út funkciót egyébként sem tölt be, azzal, hogy az útmegszüntetési eljárással kapcsolatban
felmerült valamennyi költséget Kálmán János 6000 Kecskemét, Búzavirág utca 8. szám alatti
lakos visel.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza a Kálmán János
6000 Kecskemét, Búzavirág utca 8. szám alatti lakost, hogy a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályánál a 0499/6
helyrajzi szám alatti, kivett út megnevezésű ingatlan „útmegszüntetési” eljárása során
Lajosmizse Város Önkormányzata helyett és nevében, saját költségén eljárjon azzal, hogy
meghatalmazott Önkormányzatunk nevében jogról le nem mondhat, és kötelezettséget nem
vállalhat.
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András
polgármestert a jelen határozat végrehajtása érdekében szükséges meghatalmazás aláírására,
továbbá a szükséges intézkedések, valamint nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2016. december 15.

Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Aki ezt elfogadja az II. határozat
tervezetet az elhangzott kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:
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165/2016. (XII. 15.) ÖH.
A Lajosmizse Város külterületén elhelyezkedő, 0499/6 helyrajzi szám alatti ingatlannal
kapcsolatos döntések meghozatala

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a 0499/6
helyrajzi szám alatti, kivett út megnevezésű ingatlan útmegszüntetésének jogerőre
emelkedésének feltételével - hozzájárul az előterjesztés mellékletét képező 126/2016.
munkaszámú változási vázrajz szerinti telekegyesítéshez azzal, hogy a telekalapítással
kapcsolatos valamennyi költséget Kálmán János 6000 Kecskemét, Búzavirág utca 8.
szám alatti lakos viseli.

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky
András polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 126/2016. munkaszámú
változási vázrajz aláírására, továbbá a jelen határozat végrehajtása érdekében
szükséges további intézkedések, valamint nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2016. december 15.
Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Aki ezt elfogadja a III. határozat
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:
166/2016. (XII. 15.) ÖH.
A Lajosmizse Város külterületén elhelyezkedő, 0499/6 helyrajzi szám alatti ingatlannal
kapcsolatos döntések meghozatala
Határozat
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a 0499/6
helyrajzi szám alatti, kivett út megnevezésű ingatlan útmegszüntetésének, valamint a
0499/28 hrsz-ú ingatlannal történő telekegyesítést eredményező telekalakításának
jogerőre emelkedése feltételével – tudomásul veszi a 0499/6 helyrajzi szám alatti,
kivett út értékesítésre kijelölését, és az ingatlan-adásvételi szerződés Basky András
polgármester általi aláírását.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2016. december 15.
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6. napirendi pont:
Pályázat benyújtás VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Kiosztós anyagot megkaptuk és ez alapján döntünk. A VP
pályázatok közül a külterületi utak karbantartására és gépbeszerzésére pályázunk. Január 6-tól
február 6-ig lehet a pályázatokat benyújtani. Felsőlajossal konzorciumi megállapodást kötünk a
pályázati keretben, ami plusz pontokat jelent. A Görgey utca vásár idején, forgalmas szakaszon az
út mellett nemesített padka elkészüljön, melyen parkolni és a gyalogosok közlekedni tudnak.
A tervezői költségbecslés alapján fenti útszakaszok kivitelezésének költsége Lajosmizse város
esetében bruttó 46.901.957.- forint, Felsőlajos község esetében bruttó 35.826.752.- forint. A két
települést tekintve összesen bruttó 82.728.709.- forint. Az alábbi munkagépeket pályáztuk meg:
Lajosmizse Város Önkormányzata részére:
- Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor,
- GardenGo SP 200 hótolólap,
- COSCO PS 500 típusú sószóró,
- Bicchi BRT550 pótkocsi,
- GardenGo TMC-180 szárzúzó,
- GardenGo AGL 165 padkakasza
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság és elfogadásra
javasolta. Van-e kérdés, észrevétel a kiosztott határozat-tervezettel kapcsolatban? Aki ezt elfogadja
a határozat tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:
167/2016. (XII. 15.) ÖH.
Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos Község
Önkormányzatával konzorciumi együttműködési megállapodás keretében pályázatot
nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírásra az
alábbi projekt tartalommal:
a.) A projekt címe: „Lajosmizse és Felsőlajos települések külterületi közútjainak
fejlesztése, és az önkormányzati külterületi utak kezeléséhez szükséges erő- és
munkagépek beszerzése”
b.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma:
ba.) Lajosmizse, 0260/2 hrsz-ú külterületi út,
bb.) Lajosmizse, 0271 hrsz-ú külterületi út,
bc.) Felsőlajos, 035 hrsz-ú külterületi út,
bd.) Felsőlajos, 046 hrsz-ú külterületi út,
be.) Felsőlajos, 050 hrsz-ú külterületi út.
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c.) A projekt által az önkormányzati utak kezeléséhez,
karbantartásához szükséges, beszerzendő erő- és munkagépek:

állapotjavításához,

ca.) Lajosmizse Város Önkormányzata részére:
caa.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor,
cab.) GardenGo SP 200 hótolólap,
cac.) COSCO PS 500 típusú sószóró,
cad.) Bicchi BRT550 pótkocsi,
cae.) GardenGo TMC-180 szárzúzó,
caf.) GardenGo AGL 165 padkakasza
cb.) Felsőlajos Község Önkormányzata részére:
cba.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor,
cbb.) GardenGo SP 200 hótolólap,
cbc.) COSCO PS 500 típusú sószóró,
cbd.) Bicchi BRT225 pótkocsi,
cbe.) CZTL 250 vonólap (gréder),
d.) A projekt összes költsége 110.092.263.- forint.
e.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 110.092.263.- forint.
f.) Az igényelt támogatás összege 82.569.197.- forint.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a
projekt megvalósítása érdekében Felsőlajos Község Önkormányzatával és
felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás aláírására.
3.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt teljes
költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegéből, azaz 27.523.066.- forintból
Lajosmizse Város Önkormányzatára eső önkormányzati önerő részt, azaz 15.388.217.forintot saját forrásból biztosítja. A fennmaradó önkormányzati önerő összeget, azaz
12.134.849.- forintot Felsőlajos Község Önkormányzata biztosítja saját forrásból.
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra
vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a 3. pontban megjelölt Lajosmizse
Város Önkormányzatára eső önkormányzati önerő összeget a 2017. évi költségvetési
rendeletében elkülöníti.
5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert – Felsőlajos község polgármesterével együttműködve - a pályázati
kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására,
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2016. december 15.
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7. napirendi pont:
Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: dr. Balogh László jegyző
Basky András polgármester: 8 témában került meghatározásra a belső ellenőrzési terv. A 6.
pontnál az alábbival módosul: „az iskola működtetésével kapcsolatos feladatok kivételével”, amivel
a működtetési feladatok átkerültek a KLIK-hez.
Sebők Márta képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen javasolta ezt Jegyző úr.
Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Aki
ezt elfogadja az határozatot az elhangzott kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom,
hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi
határozatot fogadta:

168/2016. (XII. 15.) ÖH.
Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2017.
évi belső ellenőrzési tervét, amely jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi, azzal hogy a 6.
ellenőrzés tárgya „Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete
2016. évi gazdálkodásának átfogó ellenőrzése az iskola működtetésével kapcsolatos feladatok
kivételével” -re változik.
Felelős: Képviselő-testület, jegyző.
Határidő: 2016. december 15.
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Lajosmizse Város és Felsőlajos Község Önkormányzatának

1. melléklet

2017. évi belső ellenőrzési terve
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31. §-a szerint az alábbi éves ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
Sor- Ellenőrzendő
szám szerv
megnevezése
1.
Hivatal, támogatott szervezetek

2.

Hivatal

3.

4.

Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
Hivatal

5.

Hivatal

6.

IGSZ

7.

Hivatal

8.

Hivatal,
intézmények

9.

Ellenőrzés tárgya, célja

Ellenőrzendő
időszak
2016. év

Ellenőrzési
kapacitás
6 nap

Ellenőrzés
típusa

Ellenőrzés
ütemezése

pénzügyi
ellenőrzés

I. n. év

2016. év

4 nap

I. n. év

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2016. évi gazdálkodásának ellenőrzése

2016. év

4 nap

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
működésének szabályozottsága
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal belső
kontrollrendszerének működése
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek
Gazdasági Szervezete 2016. évi gazdálkodásának átfogó
ellenőrzése az iskola működtetésével kapcsolatos
feladatok kivételével
Piac-vásár tevékenység ellenőrzése

2017. év

12 nap

pénzügyi és
szabályszerűségi
ellenőrzés
pénzügyi és
szabályszerűségi
ellenőrzés
tanácsadás

2017. év

10 nap

tanácsadás

II. n. év

20162017. év

12 nap

pénzügyi és
szabályszerűségi
ellenőrzés

II-III. n. év

2017. év

8 nap

III-IV. n. év

Európai uniós forrással támogatott fejlesztések és a
közbeszerzések ellenőrzése
Tartalékidő

2017. év

12 nap

pénzügyi és
szabályszerűségi
ellenőrzés
rendszerellenőrzés

Sport-, társadalmi és egyéb szervezetek részére az
önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott
támogatások rendeltetés szerinti felhasználása
(Lajosmizse és Felsőlajos)
Házi pénztár ellenőrzése (Felsőlajos)
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10 nap

I. n. év

II. n. év

IV. n. év

Az ellenőrzések végrehajtásánál alkalmazandó módszerek:
1.) eljárások és rendszerek szabályzatainak ellenőrzése és értékelése;
2.) pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések,
programok elemzése, értékelése;
3.) folyamatok és rendszerek működésének ellenőrzése;
4.) dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata;
5.) közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovancsolás, szemle, mintavétel,
tételes vizsgálat).

8. napirendi pont:
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos
döntések meghozatala
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Elfogadtuk a bérletüzemeltetési szerződést és bekerült néhány
vagyonelem, ami az önkormányzat tulajdonát képezi. Évente felül kell vizsgálni március 31-ig.
Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel a határozattervezettel kapcsolatban? Aki ezt elfogadja az határozat tervezetet az elhangzott kiegészítéssel,
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta:
169/2016. (XII. 15.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos
döntések meghozatala
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az
előterjesztés 1. és 2. mellékletét képező, az Önkormányzat tulajdonában álló
ivóvízellátást,
valamint
szennyvízelvezetést
szolgáló
vízi-közművek
üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződések módosítását.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky
András Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szerződés
módosítások aláírására, és a módosításokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2016. december 15.
9.napirendi pont
Interpelláció
Basky András polgármester: Interpelláció következik. Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A Kodály utca elején történt-e valami előrelépés? Nem lehetne
a hideg aszfalttal a nagyobb kátyúkat betömethetni a közmunkásokkal?
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Basky András polgármester: Az elmúlt hetekben nagyon sok kátyút rendbetettünk ezzel a
módszerre. Jelezni kell a kátyúkat Földházi Zoltánnak és intézkedni fog ez ügyben. A Kodály utca a
jövő évi költségvetésbe kerülhet bele.
Orbán Antal képviselő: A nagybolt előtt nagy kátyú található, meg kellene csináltatni azt is.
Basky András polgármester: Zoliék meg fogják csinálni.
Orbán Antal képviselő: Szeretném megköszönni az óvodásoknak a jászol kiállításon előadott
műsort. Nagyon csodálatos volt. A nyugdíjas találkozó is jól sikerült.
Basky András polgármester: Az elmúlt évtizedben rengeteg rendezvény alakult ki. Nagyon szép
műsorokkal készülnek a gyerekek. A lakosok ezeket a programokat szívesen veszik.
Belusz László képviselő: Megköszönöm mindenkinek az 2016. éves munkáját és boldog
karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kívánok mindenkinek!
Basky András polgármester: Mivel más interpelláció nincs a mai testületi ülést 13.57 órakor
bezárom! Mindenkinek békés, boldog ünnepeket kívánok!

K.m.f.
Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző
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