
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2011. április 13. 

 
Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról 
 

I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. ( ….. )          
önkormányzati rendelete  a köztemetırıl  szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

 
 
36/2011. (IV.13.) ÖH   Tájékoztató a 2010. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı  
     bevételek és kiadások alakulásáról 
 
37/2011. (IV.13.)  ÖH   A volt  Szülıotthon hasznosítására 

beérkezett pályázat elbírálása 
 
38/2011. (IV.13.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2011. évi 

Közbeszerzési Terve 
 
39/2011. (IV.13.) ÖH    Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 
 
40/2011. (IV.13.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzat mezıgazdasági gépvásárlása 

( vásárlás ) 
 
41/2011. (IV.13.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzat mezıgazdasági gépvásárlása 

( lízing )  
 
42/2011. (IV.13.) ÖH Logopédiai szakszolgálati feladatok ellátására megállapodás 

kötése 
 
43/2011. (IV.13.) ÖH Családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi 

segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, 
gyermekjóléti szolgálat ellátására megállapodás kötése  

 
44/2011. (IV.13.) ÖH Közoktatási feladatok ellátására megállapodás kötése 
 
45/2011. (IV.13.) ÖH Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására 

megállapodás kötése 
 
46/2011. (IV.13.) ÖH Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei önkormányzat 

által kiírt rendezvények támogatására 
 
47/2011. (IV.13.) ÖH   Tájékoztató a 20 férıhelyes bölcsıde építésérıl 
 
48/2011. (IV.13.) ÖH   Pályázat benyújtása rövid idıtartamú közfoglalkoztatásra  
 
49/2011. (IV.13.) ÖH   Megállapodás módosítása a Kecskemét és Térsége  

Többcélú Társulással a közfoglalkoztatás lebonyolítása 
tárgyában 
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50/2011. (IV.13.) ÖH Pályázat újbóli benyújtása a Dél-alföldi Operatív Program 

keretében tervezett, DAOP-4.2.1. kódszámú, 
„Oktatásfejlesztés” címő konstrukcióra 

 
51/2011. (IV.13.) ÖH A KEOP-4.9.0. azonosító számú pályázat elıkészítése 

irányvonalának meghatározása 
 
52/2011. (IV.13.) ÖH dr. Csire Géza háziorvos rendelési idejének 

megváltoztatásához hozzájárulás 
 
53/2011. (IV.13.) ÖH  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási 

megállapodásának módosítása  
 
54/2011. (IV.13.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata 6/2010. (I. 20.) 

határozatának felülvizsgálata 
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JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: A Képviselı-testület 2011. április 13-án 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
képviselı-testületi ülésrıl 

 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos polgármester, Apró Ferenc, Baranyi-
Rostás Rodrigó, Belusz László, Józsáné dr. Kiss Irén, Holminé Sebık Márta, Kollár László, Koller 
Dániel, Keresztes Ferenc, Péli Szilveszter, Orbán Antal (12 fı) 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
     Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 

Dr. Gazdag Judit jogi referens 
     Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
     Dr. Balogh László belsı ellenır 
     Nagy Judit irodavezetı 
     Dömötör Klára  irodavezetı 
     Rostás Anita csoportvezetı 
     Szilágyi Ödön csoportvezetı 
     Gulyás Attiláné csoportvezetı 
     Sápi Tamás gyakornok 
     Dodonka Csaba tanácsos 
     Kocsis Györgyné óvodavezetı 
     Sápi Tiborné igazgató helyettes 
     Veszelszki Klára IGSZ gazdasági vezetı helyettes 
     Gáspár Vilmos mővelıdés szervezı 
     Ferenczy József lelkész 
     Fehér Zoltán White System Kft. képviselıje 
     Suta Géza közszolgáltató 

Bártfai Róbert újságíró 
             
Jegyzıkönyvvezetı:  Márton Györgyné 
   Ollósi Anikó 
 
Basky András polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm a mai Képviselı-testületi ülésen megjelent képviselı társaimat, 
meghívott vendégeket. 

Szeretném elmondani, hogy ahogyan azt a meghívó mellé is megkapták, a mai ülésünk elıtt a 
bölcsıde átadására került sor. Még nem a hivatalos átadásról beszélek, hanem lehetıséget 
biztosítottunk a képviselı-testület tagjai számára, hogy megtekinthessék az új bölcsıdénket, láthassák, 
hogyan készült el, hogyan épült meg. Látható volt, hogy mindenki nagy megelégedéssel fogadta azt 
amit látott. Nagyon jó érzés volt bemenni, és még sokkal jobb érzés lesz majd, ha megtelik 
gyerekekkel.  

Az óvoda vezetıjétıl kaptunk információt, mely arra vonatkozik, hogy már 21 kisgyermek 
beíratása történt meg. Ez nagyon jó hír, hiszen így látható, hogy nem hiába építettük a bölcsıdét, 
bízunk bene, hogy hamarosan meg is fog telni.  

A képviselı-testületi ülés megkezdése elıtt ketten is jelezték, szeretnének a napirend elıtt szót 
kérni. 

Átadom a szót, Holminé Sebık Márta képviselı asszony részére. 
 
Holminé Sebık Márta képviselı: Köszönöm a szót! A tegnapi nap folyamán az ÖIB ülésen 

Osbáth Barna Igazgató Úr beszámolt egy igen szép eredményrıl, a lajosmizsei általános iskolások 
részérıl, Jakabszálláson körzeti Helyesírási verseny került megrendezésre, ahol a Lajosmizsei 
Általános Iskola alsó tagozatos tanulói is részt vettek. 

Nyolc iskola képviseltette magát. Csapatban is az elsı helyet sikerült elérniük, illetve 
egyéniben is születette elsı, második és ötödik helyezés. Ezúton is gratulálunk a kis diákoknak, és 
megköszönjük a felkészítı tanítónık munkáját.   

 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen! 
Valóban említésre méltó eredmény, gratulálunk a sikerekhez, gratulálunk a pedagógusoknak! 
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Apró Ferenc képviselı úrnak adnám át a szót. 

 
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm szépen! 

Azt szeretném mondani, hogy van az úgy, hogy az ember érzi, ha valamit mondani kell, vagy 
nem kell mondani. Úgy érzem, most mondani kell, jót vagy rosszat, szépet vagy csúnyát. Most 
azonban jót szeretnék mondani. 

Nem olyan régen, múlt hónap 29-én részt vettünk egy gyermekvédelmi konferencián, errıl 
szeretnék pár szót mondani. Nagyon örülök neki, hogy részt vettem a konferencián. Látható volt az a 
profizmus, az a tudás, amit a gyermekvédelmi szolgálat, az óvoda, a bölcsıde, az iskola, a  
polgármesteri hivatal, szakavatott nagy tudású elıadók,  mindannyian hozzátették a tudásukat. 
Elmondhatom, hogy profi módon zajlott az egész rendezvény. Ezúton szeretném megköszönni 
mindenkinek a munkáját, odaadását. Csak így tovább! 

 
Köszönöm szépen! 

 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen! 
Gratulálunk a szervezıknek és az elıadóknak. Többször szerveztek már ilyen és hasonló elıadásokat, 
így valóban nagy tapasztalattal bírnak.  
Örülök a pozitív visszajelzésnek. 
Szeberényi Gyula Tamást szeretném megkérni arra, hogy korábban volt egy peres ügyünk, a Kapos – 
Hydro Kft-vel, a múlt héten született egy döntés a bíróságon, szeretném kérni, hogy pár mondatban 
számoljon be nekünk a jelenlegi eredményekrıl. 
 
Szeberényi Gyula Tamás jogász: Tájékoztatom a Tisztelt Lépviselı-testületet, hogy a 13 évvel 
ezelıtti megbízási szerzıdés alapján a Kapos – Hydro Kft. 2 300 000 Ft összeget követel az 
önkormányzattól. Ebben az ügyben perre mentünk, múlt hét csütörtökön, elsı fokon elutasították a 
keresetüket, így az önkormányzat nyerte meg a pert, várjuk a jogerıre emelkedést. Ha fellebbezés 
merül fel, akkor a megyei bíróságon folytatjuk tovább, így második fordulóra kerülne sor.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást! 
Szeretném folytatni tovább ezt a sort, két bejelentés szeretnék tenni a képviselı-testület részére, illetve 
a televíziónézık részére. 
Az egyik lenne, hogy mindannyian tudjuk, hogy most zajlanak az iskolában, az óvodában, a 
bölcsıdében a beíratások. Ennek kapcsán szeretnék meghívni mindenkit egy konferenciára, ami a 
mővelıdési házban lesz, április 20-án 14.00-17.30-ig. A konferenciának az a címe, hogy „Iskolai 
tehetséggondozás a Lajosmizsei Általános Iskolában”. Szeretném, ha mindenki rálátással lenne arra, 
hogy ebben a lajosmizsei iskolában nagyon sok tehetséges tanuló jár, szeretném, ha mindenki 
meggyızıdne arról, hogy a helyi iskolába érdemes járatni a gyerekeket, és nem kell elvinni ıket 
ahhoz, hogy kimagasló eredményeket tudjanak elérni, megfelelı, esetlegesen kimagasló oktatásban 
legyen részük. 
Az említett konferencia arra hivatott, hogy bemutassa az intézményeink mőködését, az óvodáét, 
nyilván néhány szót a mőködésnek induló bölcsıdénkrıl is ejtünk, de iskolai tehetséggondozás lesz az 
egyik fıtémánk, illetve az, hogy mik azok a lehetıségek, melyeket a Lajosmizsei Általános Iskola 
nyújt azoknak a gyerekeknek, akik ide járnak.  
Azt gondolom, ahogy akik úgy döntöttek, hogy gyermekeiket itt helyben fogják taníttatni jól 
döntöttek, hiszen az iskola felkészít minden olyan gyereket, aki ebbe az iskolába jár a nagybetős életre 
a továbbtanulásra, mutatják egyébként ezt a statisztikák is, melyekben látható, hogy hány gyermek 
tanul tovább középiskolába. Szeretném a szülıket arra biztatni, hogy írassák gyermekeiket a helyi 
iskolába, hiszen megkapják a megfelelı felkészítést.  
A másik dolog pedig, hogy kaptunk jó néhány meghívót, mely a közeljövıben a Mővelıdési Házban 
megrendezésre kerülı rendezvényekre vonatkozik. 
Április 21-én 17.00 órakor egy kiállítás megnyitására kerül sor, ez egy kézmőves kiállítás lesz majd. 
Ezenkívül szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy gyermekmajális lesz május elsején 
vasárnap a Mővelıdési Házban, de ugyanezen a napon lesz egy táncos majális, este 20.30-kor 
kezdıdik. 
Fentieken túl lesz még Zséda koncert, május 7-én 19.00 órakor, lesz Stand Up Comedy jön május 19-
én, augusztus 19-én, valamint október 14-én. 
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Még egy meghívót tartok a kezemben, mely egy élménybeszámolóra hívja a kedves érdeklıdıket, 
április 30-án 15.00 órakor vetítéssel egybekötött élménybeszámolót fognak tartani, azok, akik az idei 
Budapest Bamacon részt vettek. Mindannyian tudjuk, hogy a témában érintet Koller Dániel Képviselı 
Úr is. İ is részt vett ezen a versenyen, így szeretnék megosztani az élményeiket, mindazokkal, akik 
érdeklıdnek az autósport iránt.  
Kérem Önöket, hogy kísérjék figyelemmel intézményeink munkáját, vegyenek részt, minél több 
közösségi rendezvényen. 
 
A bölcsıde hivatalos átadása, május 3-án lesz. 
 
A bejelentések után a meghívó alapján megkezdenénk a napirendek tárgyalását.  
Megállapítom, hogy képviselı-testületi ülésünk határozatképes, mert a 12 fı képviselı jelen van. 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom megválasztani Koller Dániel és Orbán Antal képviselıket. 
Kérem, aki a jegyzıkönyv hitelesítıkkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 11 igen szavazattal,  1 tartózkodással - ellenszavazat nem volt – Koller Dániel és 
Orbán Antal képviselıket jegyzıkönyv hitelesítıknek megválasztotta. 
 
A napirendi pontok kapcsán szeretném elmondani, hogy a 2. napirendi pontot intézményvezetı 
asszony kérte, hogy vegyük le, mert a személyes gondoskodást nyújtó ellátásnál szeretnék átszámolni 
még egyszer a térítési díjakat.  
Emellett van még két másik napirendi pont, amit fel kellene vennünk. Az egyik napirendi pont lenne 
dr. Csire Géza kérelme, mely a rendelési idejének elfogadása lenne, a másik pedig a Kecskemét és 
Térsége Társulási megállapodás módosításának elfogadása lenne.  
Kérdezem, hogy van e valakinek még kérdése, vagy javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat, a változtatással, 
illetve a két felvett napirendi ponttal kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az 
alábbi napirendi pontokat fogadta el. 

       
 Napirend 

 
Elıterjesztı 

1.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) 
önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 
5/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Basky András 
polgármester 
 

2. 
 
 
3. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról 
 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. ( ….. )          
önkormányzati rendelete  a köztemetırıl  szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
II. Tájékoztatás a 2010. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások           
alakulásáról 
 

Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 
 

4.  Lajosmizse Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési terve 
 

Basky András 
polgármester 

5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja    
Basky András 
polgármester 
 

6. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzat mezıgazdasági gépvásárlása  Kollár László 
MGB elnök 
 

7. 
 
 

A KTTT-vel 2011. évre kötött megállapodások elfogadása  
 

Basky András 
polgármester 

8. A volt Szülıotthon hasznosítására beérkezett pályázat elbírálása   
 

Basky András 
polgármester 
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9. 
 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
12. 
 

Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt rendezvények 
támogatására 
 
Tájékoztató a 20 férıhelyes bölcsıde építésérıl   
 
 
Megállapodás módosítása a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással a 
közfoglalkoztatás  lebonyolítása tárgyában 
 
I. „Fekete István Általános Iskola bıvítése és felújítása Lajosmizsén és Felsılajoson” 
címő pályázat újbóli benyújtása 
II. Pályázat benyújtása a KEOP-2011-4.9.0 azonosító számú pályázati kiírásra 
 

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

13. 
 
 
14. 
 
 
15. 
 
 
 
1. 

dr. Csire Géza háziorvos rendelési idejének megváltoztatásához hozzájárulás  
 
 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása 
 
 
Interpelláció 
 

Z á r t    ülés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata 6/2010. (I. 20.) határozatának felülvizsgálata 
 

Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 
 
 
 
 
Basky András 
polgármester 
 

 
Basky András polgármester: Szeretném kérni, hogy elıször tárgyaljuk a hármas napirendi pontot. 
Ennek csupán technikai oka van. Ha ezt a pontot tárgyaljuk elsıként, és elfogadásra kerül, akkor a 
Szervezeti és mőködési szabályzatba is beépítésre kerülhet, így az említett napirend tárgyalása után 
nem kell újra testület elé hozni a szabályzatot. 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A napirendi pont a városi kitüntetések alapításáról, illetve 
adományozásáról szól. A lényege az lenne, hogy létrehozunk egy új, szakmai kitüntetı díjat, amely 
nem úgy szakmai kitüntetı díj, hogy kifejezetten sportnak, oktatásnak, annak aki a legtöbbet tette, nem 
annak adnánk, hanem ez egy általános szakmai díj lenne, olyanok, akik esetleg több területen 
dolgoztak, azok kaphatnák meg. Az lenne a neve, hogy „Lajosmizse Városért díj”. Tehát ez egy 
szakmai kitüntetı díj kategória, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint az összes többi szakmai 
kitüntetı díjra is vonatkozik. Ennek a díjnak a megtárgyalását és testület elé terjesztését az ÜSB-re 
bíznánk, és a 6 § -ban látható, hogy az említett bizottság, az év május 31-ig véleményezi.  
Kérdezem, hogy van e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése? 
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a rendelet tervezetet kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
10/2011. (………) önkormányzati rendelete 

 a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 
 5/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a képviselı-testület 
és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 7/2007. (III.08.) önkormányzati rendelete 2 
mellékletében foglaltak alapján az Ügyrendi és Sport Bizottság véleményének kikérésével az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testületének a városi kitüntetések alapításáról és 
adományozásáról szóló 5/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati 
kitüntetési rendelet) 1. § (2) bekezdése a következı g) ponttal egészül ki: 
  
[ Szakmai kitüntetı díjak:]  
     
„g) Lajosmizse Városért Díj” 
 

2. §  
 

Az önkormányzati kitüntetési rendelet a következı 10/A. §-al egészül ki: 
 
      „10/A. §  
 
A Képviselı-testület Lajosmizse Városért Díj adományozásával ismerheti el azon személyek, civil 
szervezetek, vállalkozások, gazdasági társaságok és szakmai munkaközösségek munkáját, akik  

a) cselekedetükkel öregbítették Lajosmizse hírnevét,   
b) hosszú távú tevékenységükkel hozzájárultak Lajosmizse fejlıdéséhez, 

elismertségéhez.” 
 

3. § 
 

Az önkormányzati kitüntetési rendelet 13. § (2) bekezdése a következı f) ponttal egészül ki: 
 

[A szakmai kitüntetı díjakra beérkezett javaslatokat a Képviselı-testület bizottságai az alábbiak 
szerint tárgyalják:] 

 
 „f) Lajosmizse Városért Díjra beérkezett javaslatokat az Ügyrendi és Sport Bizottság.” 

 
 

4. § 
 

Az önkormányzati kitüntetési rendelet 14.§ (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:  
       
      „14. §  
 
Az adományozásról a Képviselı-testület minden év június 30. napjáig titkos szavazással dönt.” 
 

5. § 
 

Hatályát veszti az önkormányzati kitüntetési rendelet:  
 a) 14. § (2) bekezdése 

b) 14. § (3) bekezdése  
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6. § 

 
(1) E rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti.  
(2) E rendelet rendelkezései a 2011. évben adományozandó szakmai kitüntetı díjakra, és kitüntetı 
címre is alkalmazandók.  
(3) A 3. §-ban foglalt új szakmai kitüntetı díj tekintetében a javaslatok benyújtási határideje 2011. 
április 30. A bizottság a benyújtott javaslatokat 2011. május 31. napjáig véleményezi.  
 
 

Basky András    Kutasiné Nagy Katalin      
polgármester     jegyzı 

 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. …………. 
        Kutasiné Nagy Katalin  
         jegyzı  
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2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az SZMSZ tárgyalása során nagyon fontos, hogy amikor a képviselı-
testület megalakul, akkor döntenek gyorsan, és elfogadják azt. Azonban a megalakulástól számított hat 
hónapon belül az SZMSZ-t felül kell vizsgálni.  
Nagyon sok olyan változtatást kellett a régi SZMSZ-ünkben eszközölni, amelyek a törvényi 
változások miatt történtek. Eddig több esetben elıfordult az, hogy szabályoztuk az SZMSZ-ünkben, 
azokat a dolgokat, melyeket magasabb rendő jogszabályok is szabályoznak. Azonban most már 
kifejezetten tiltják, hogy magasabb rendő jogszabályokban megfogalmazottakat a saját SZMSZ-ben 
szabályozzuk. Ezeket Aljegyzı Asszonyék átvizsgálták, és kivették belıle. 
Azt gondolom, hogy mivel megküldtük már korábban véleményezésre, ezeket az érintettek meg is 
tették, így ezek az észrevételek is beépítésre kerültek. Az SZMSZ-ünket az ÜSB tárgyalta. Kérdezem 
elnök urat, hogy ezzel kapcsolatban szeretne –e valamit elmondani, vagy mondjam el én. 
 
Belusz László képviselı: Kérlek, hogy mond el. 
 
Basky András polgármester: Rendben van. 
Volt az ÜSB-nek egy olyan javaslata például, hogy az okmányirodának legyen egy meghosszabbított 
ügyfélfogadása egy bizonyos napon, amikor munkaidın kívülre esik ez az idıpont. Konzultálva a 
munkatársakkal, ezt jó ötletnek tartottuk, és azt mondtuk, hogy akkor ezt belevesszük a SZMSZ-
ünkbe. Az okmányirodának egy más munkarendet alakítunk ki, ami azt jelenti, hogy minden hónap 
elsı szerdáján, 17.00 óráig van nyitva. Azért tettük az elsı szerdára, mert ezen a napon a posta is 
tovább van nyitva, és ugye az okmányiroda ügyintézése során a postai szolgáltatást is igénybe kell 
venniük az ügyfeleknek, és posta nélkül értelmetlen lenne a nyitvatartás, így nem kell kétszer jönni. 
A másik javaslat, az ülések idıpontjára vonatkozik. Eddig szerdánként tartottuk az üléseinket ez 
változni fog, az új SZMSZ szerint átkerül csütörtöki napokra. Még egy felvetés volt a testületi üléssel 
kapcsolatban, ez a jegyzıkönyv hitelesítésére vonatkozik. A hitelesítés még a rendszerváltás idején 
került bevezetésre, azonban azóta egészen más rendszer szerint dolgozunk. A jegyzıkönyvet alapból 
hitelesítenie kell a jegyzınek, a polgármesternek. Amikor az ÜSB tárgyalta az SZMSZ-t, átgondolták, 
hogy rajtunk kívül szükséges e még a további hitelesítés is, hiszen az ülésrıl, hangfelvétel és videó 
felvétel is készül. Ha vitás kérdés merül fel, akkor úgyis az említett felvételeket fogjuk elıvenni, 
hiszen azok nem semmisíthetıek meg. Ami még egy picit ezt megerısíti, az, hogy nekünk a kész 
jegyzıkönyvet 15 napon belül el kell küldenünk a kormányhivatalnak. Ez nagyon rövid idı, itt csúszni 
nem lehet, ám van, hogy elküldjük az egyik, illetve másik hitelesítınek, így elıfordul, hogy 
telefonálnunk kell, hogy visszakérjük az anyagot. Emellett a kész jegyzıkönyv a honlapra is felkerül. 
Ezen indokok alapján láttuk úgy, hogy a korábbi hitelesítéstıl eltérhetünk.  
Még egy módosítási javaslat felmerült, miszerint az anyagküldés egy szőkebb körben történjen. Ennek 
az – az oka, hogy szintén változott a rendszer, ma már a honlapon a testületi ülés elıtt már öt nappal 
felkerül az anyag, ezért úgy döntöttünk, hogy elektronikus úton kerül az anyag kiküldésre, így papírt is 
spórolunk. Ez alól természetesen a testület tagjai kivételek, ık továbbra is megkapják nyomtatott 
formában az anyagot.  
Ezek lennének a legfontosabb változások. 
Miután a 3. napirendi pontot elıre vettük, így az SZMSZ-őnk mellékletébe a kitüntetések is beépítésre 
kerülnek  
Valamint, a 29 § (6) bekezdésébe alpolgármester úr fogadónapja minden hónap utolsó péntek 8.00 – 
9.00 óra. 
Kérdezem, hogy van e valakinek kérdése? 
 
Még egy gondolat a kitüntetések tekintetében, hogy a díjat az kaphatja meg aki a többségi szavazatot 
megkapja a testület részérıl. A minısített többségrıl beszélek itt.  
További kérdés van e esetleg? 
Amennyiben nincs egyéb észrevétel, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki az elızıekben elmondott 
változásokkal elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
11/2011. (…...) önkormányzati rendelete 
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 7/2007. 
(III.08.) önkormányzati rendelete 2 mellékletében foglaltak alapján az Ügyrendi és Sport Bizottság 
véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 

 
1. Az Önkormányzat közigazgatási területe, hivatalos megnevezése, hivatala 

 
1. § 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata hivatalos megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) 
 
(2) Az Önkormányzat székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
(3) Illetékességi területe: Lajosmizse város közigazgatási területe, beleértve a kül- és 

belterületeket egyaránt. 
 
(4) Az Önkormányzat jogi személy. 
 
(5) Az Önkormányzat szervei: polgármester, a képviselı-testület bizottságai, valamint a Polgármesteri 

Hivatal. 
 

2. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hivatalos megnevezése: Lajosmizse 

Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) 
 
(2) A Képviselı-testület hivatalának hivatalos megnevezése: Lajosmizse Város Polgármesteri 

Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 
 

2. Az Önkormányzat jelképei, kitüntetései, helyi ünnepnapja 
 

3. § 
 
(1) Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítı szimbólumok: a 

címer, a zászló és a pecsét. A jelképek alakjának, színeinek, méretének leírása, használatára 
vonatkozó részletes leírásokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza. 

(2) A városi kitüntetések alapítására, adományozására vonatkozó részletes elıírásokat külön 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 

(3) A Képviselı-testület a város történelméhez, hagyományaihoz igazodva a következı helyi 
ünnepnapot és a helyi ünnepnaphoz kapcsolódó rendezvényt határozza meg: 

Helyi ünnepnap: szeptember 1. 

Helyi ünnepnapot megelızı rendezvény: „Lajosmizsei Napok”. 
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II. Fejezet 
 

Képviselı-testület  
 

3. A Képviselı-testület megalakulása, feladata és hatásköre 
 

4. § 
 

(1) A képviselı-testület létszáma: 12 fı. 

(2) A Képviselı-testület alakuló ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben ( 
továbbiakban: Ötv. ) szabályozott határidın belül a  polgármester hívja össze és nyitja meg.  

(3) Az alakuló ülést a kötelezı napirendi pontok megtárgyalásáig a korelnök vezeti.  

(4) A korelnök felkérésére a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást ad a helyi önkormányzati 
képviselık és polgármester választásának eredményérıl. 

(5) A képviselık a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló törvény 
szerint esküt tesznek. Az eskü szövegét a Helyi Választási Bizottság Elnöke olvassa elı. 

(6) A polgármester a Képviselı-testület elıtt esküt tesz és aláírja az esküokmányt. Az eskü szövegét a 
Helyi Választási Bizottság Elnöke olvassa elı. 

(7) A polgármester az alakuló ülésen programot terjeszt a Képviselı-testület elé, amely a Képviselı-
testület megbízatásának idıtartamára a településfejlesztéssel, településüzemeltetéssel, valamint a 
helyi gazdasági és társadalmi élet segítésével összefüggı fıbb célkitőzéseket és feladatokat 
tartalmazza. 

 

5. § 

Az önkormányzat feladatait az Ötv-ben szabályozottak szerint az éves költségvetésében határozza 
meg. 

 

4. A képviselı 

6. § 

 

(1) A képviselı döntését kizárólag saját meggyızése alapján hozza meg. Szavazatát indokolni nem 
köteles, emiatt semmilyen hátrány nem érheti. 

(2) A képviselı a 6. § (1) bekezdésben foglalt jogainak megsértése miatt a polgármesterhez fordulhat. 
A polgármester köteles haladéktalanul intézkedni a sérelem megszüntetése érdekében. A képviselı 
védelmében esetlegesen szükséges bírósági eljárást - a hivatalos személyekre vonatkozó elıírások 
alapján - az önkormányzat indítja meg. 

(3) A képviselı 

a) képviselıi munkája során a képviselı-testület hivatala erre kijelölt helyiségét használhatja, 
eszközeit díjmentesen igénybe veheti,  

b) a polgármester hozzájárulásával képviselıi munkájával összefüggésben az Önkormányzat 
gépkocsiját díjmentesen használhatja. 

(4) A képviselı elıre meghirdetett idıpontban fogadóórát tarthat. 

(5) A képviselıket és a helyi kisebbség képviselıit a polgármester, az alpolgármester, a jegyzı, az 
aljegyzı és a Polgármesteri Hivatal dolgozói kötelesek soron kívül fogadni. 
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5. A Képviselı-testület munkaterve, ülésének összehívása és a meghívottak köre 

 

7. § 

 

(1) A Képviselı-testület mőködésének alapja az éves munkaterv. 

(2) A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával- a jegyzı állítja össze és a polgármester 
terjeszti a Képviselı-testület elé. 

(3) A munkaterv fıbb tartalmi elemei: 

a) a Képviselı-testületi ülések tervezett idıpontjai és napirendjei, 
b) az elıkészítésben résztvevık és az elıterjesztés elıkészítéséért felelıs neve, 
c) a napirend elıterjesztıjének a megnevezése, 
d) azon bizottságok megjelölése, amelyek az adott napirendet tárgyalják, 
e) az elıterjesztések elkészítésének határideje, 
f)     a közmeghallgatás idıpontja. 

 
(4) A munkatervbe napirendként fel kell venni 

a) a Képviselı-testület feladat- és hatáskörébe tartozó, jogszabály alapján kötelezıen 
megtárgyalandó témákat, 

b) azokat a témákat, amelyek megvizsgálásáról, tárgyalásáról vagy napirendre tőzésérıl 
korábban a Képviselı-testület már döntött, 

c) azokat a témákat, amelyek napirendre tőzésérıl a beérkezett javaslatok alapján a Képviselı-
testület így döntött. 

 
(5) A munkatervbe felveendı napirendre - a téma megjelölésével - javaslatot tehet a polgármester, az 

alpolgármester, a tanácsnok, a Képviselı-testület bizottságai, bármely képviselı, a jegyzı, az 
aljegyzı és bármely intézményvezetı. A beérkezett javaslatok napirendre tőzésérıl a Képviselı-
testület dönt. 

(6) A munkaterv elfogadásáról a Képviselı-testület minden év utolsó ülésén egyszerő többséggel 
határoz.  

(7) Az egyszerő többség a jelenlévı képviselık több mint felének igen szavazata.  

 

8. § 

 

(1) A Képviselı-testület - július hónap kivételével - havonta ülést tart, feladatait éves munkaterv 
alapján látja el. 

(2) Az üléseket minden hónap második csütörtöki napjára 14.00 órára, a Városháza dísztermébe hívja 
össze a polgármester, tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester úgy, hogy a meghívót és a 
napirendhez kapcsolódó írásos anyagokat a meghívottak legalább az ülést megelızı 5 nappal 
hamarabb kézhez kapják. Az ülés díszteremtıl eltérı helyen történı megtartásáról az ülés 
összehívója dönt. 

 
(3) A polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén a Képviselı-testületet a 

korelnök hívja össze. 
 
(4) A Képviselı-testület Ötv-ben szabályozottak szerinti összehívására irányuló indítványt írásban 

kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell az ülés idıpontjára és a napirendre vonatkozó 
javaslatot. A 8. § (2) bekezdésben meghatározott határidı ebben az esetben is irányadó. 

(5) Rendkívüli körülmények által indokolt esetben (pl.: rövid határidejő pályázat benyújtásának esete, 
pályázatok hiánypótlására nyitva álló rövid határidı betartása) a Képviselı-testület  

a) telefonon,  
b) telefaxon,  
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c) elektronikus levél,  
d) SMS útján is összehívható.  

 
(6) A telefaxon, elektronikus levélben, vagy SMS útján történı meghívás esetén a meghívott 

részvételi szándékának visszaigazolását be kell szerezni.  
 
(7) A Képviselı-testület ülésérıl - kivéve a rendkívüli Képviselı-testületi üléseket – a lakosságot a 

meghívó kézbesítése napján a Polgármesteri Hivatal hirdetı tábláján, Lajosmizse Város 
Mővelıdési Háza és Könyvtára elıtt levı hirdetıtáblán elhelyezett, a helyi televízióban, 
Lajosmizse Város honlapján közzétett hirdetmény, továbbá a piaci hangosbemondó útján 
elızetesen tájékoztatni kell. 

 

9. § 

 

(1) A képviselı-testület az Ötv-ben szabályozottak szerint, évente egyszer – az ülés idıpontja elıtt 15 
nappal elıre meghirdetett - közmeghallgatást tart.  

 
(2) A közmeghallgatás helye: Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára, az ettıl eltérı 

helyszínrıl a polgármester dönt.  
 
(3) A közmeghallgatás összehívására a 8. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók. 
 
  
(4) A közmeghallgatáson meg nem válaszolt közérdekő kérdést és javaslatot a Képviselı-testület 

illetékes bizottságának ki lehet adni kivizsgálás céljából. Ebben az esetben a bizottság elnöke a 
polgármesterrel történt egyeztetést követıen a kérdést 15 napon belül köteles megválaszolni a 
kérdezınek és a Képviselı-testületet errıl a soron következı ülésén tájékoztatni. 

 
(5) A közmeghallgatás elsı napirendjeként a polgármester tájékoztatás nyújt a lakosság részére a 

település egészét érintı, az elızı közmeghallgatás óta bekövetkezett fejlesztésekrıl, 
beruházásokról és a jövıre vonatkozó elképzeléseirıl, valamint az önkormányzat gazdasági 
helyzetérıl.  

 

10. § 

 

(1) A 10. § (4)-(8) bekezdéseiben meghatározott meghívott amennyiben elektronikus levélcímmel 
(email) rendelkezik, úgy részére a testületi ülésrıl, valamint a meghívók, az elıterjesztések 
Lajosmizse Város hivatalos honlapján történı elérhetıségérıl szóló tájékoztatást elektronikus úton 
kell továbbítani.  

 
(2) A képviselı a meghívón kívül kézhez kapja a képviselı-testületi ülés valamennyi elıterjesztését, 

az állandó bizottságok külsıs tagja a meghívón kívül kézhez kapja a bizottsági meghívót és az 
abban szereplı napirendek valamennyi elıterjesztését papír alapon. 

 
(3) Amennyiben a meghívott elektronikus levélcímmel nem rendelkezik, abban az esetben a 10. § (4)-

(8) bekezdései irányadók. 
 
(4) Állandó meghívottként a Képviselı-testület ülés meghívójának kézbesítésével meg kell hívni a 

Képviselı-testület ülésére: 
a) a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) képviselıjét, 
b) a helyi sajtószervek képviselıit, a megyei napilap képviselıjét. 
 

(5) Tanácskozási joggal állandó meghívottként - a Képviselı-testületi ülésre szóló meghívóval együtt 
valamennyi elıterjesztés kézbesítésével - meg kell hívni a Helyi Kisebbségi Önkormányzat 
elnökét.  
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(6) Tanácskozási joggal meghatározott napirendi pontokhoz – a Képviselı-testületi ülésre szóló 
meghívó megküldésével, valamint külön kérésre az ıket érintı napirendi ponthoz tartozó 
elıterjesztések utólagos megküldésével - meg kell hívni: 

a) egyes esetekben (pl.: törvényességi észrevétel ismertetése, alkotmánybírósági 
kezdeményezés) a Kormányhivatal vezetıjét, 

b) az önszervezıdı közösségek képviselıit,  
c) az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıit. 
d) a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének 

képviselıjét, 
e) területfejlesztési ügyben a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatot, 
f)    amennyiben az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezetté válik, abban az esetben a 

véleményezési körébe tartozó témákban a könyvvizsgálót, 
g) a kisebbséget érintı napirendi ponthoz a kisebbségi szószólót, 
h) azokat a személyeket, szervezetek képviselıit, akiknek a jelenléte a polgármester vagy a 

jegyzı megítélése szerint szükséges.  
 

(7) Rendkívüli ülés esetén meg kell hívni a meghívó kézbesítésével:  
a) a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal képviselıjét,  
b) a Helyi Kisebbségi Önkormányzat elnökét, 
c) a kisebbségi szószólót. 
 

(8) Rendkívüli ülés esetén amennyiben érintett, akkor meg kell hívni a meghívó – külön kérésre az 
elıterjesztés - kézbesítésével 

a) a Lajosmizsei Rendırırs Parancsnokát,  
b) az Önkéntes Tőzoltóság parancsnokát,  
c) az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıit,  
d) az önszervezıdı közösségek képviselıit,  
e) azokat a személyeket, szervezetek képviselıit, akiknek a jelenléte a polgármester vagy a 

jegyzı megítélése szerint szükséges.  
f)     Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének 

képviselıjét,  
g)  területfejlesztési ügyben a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatot,  
h) amennyiben az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezetté válik, abban az esetben a 

véleményezési körébe tartozó témákban a könyvvizsgálót. 
 

 
6. A Képviselı-testület nyilvános és zárt ülése, az ülés napirendjei  

 

11. § 

 

(1) A képviselı-testület az Ötv-ben szabályozottak szerint nyilvános vagy zárt ülést tart.  

(2) Az ülés nyilvánossága a 8. § (7) bekezdésében történt meghirdetés útján biztosított, a nyilvános 
ülésen megjelent választópolgárok számára a polgármester hozzászólási jogot biztosít a 20. § (6) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. 

(3)  Az Ötv.-ben meghatározott esetben, ha az érintett beleegyezésétıl függ a zárt ülés tartása a 
beleegyezésrıl szóló nyilatkozatnak az ülés napját megelızı 7. napig a polgármesterhez be kell 
érkezni.  

(4) Az Ötv.-ben meghatározott esetben üzleti érdeknek minısül az önkormányzat számára 
legkedvezıbb tárgyalási eredmény elérése. 

(5) A zárt ülésen az Ötv.-ben meghatározott személyek vehetnek részt. Zárt ülés esetén a közérdekő 
adatról és a közérdekbıl nyilvános adatról annak megismerése céljából, a képviselı-testületi ülés 
jegyzıkönyvébıl kivonatot kell készíteni. 

(6) A 11. § (1) bekezdésben foglaltakat bizottsági ülés esetén is alkalmazni kell. 

(7) Az képviselı-testületi ülés napirendjeinek formái:  
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a) elıterjesztés,    
aa) rendeletalkotásra irányuló elıterjesztés 
ab)határozathozatalra irányuló elıterjesztés 

b) jelentés, beszámoló 
c) tájékoztató, 
d) indítvány, 
e) interpelláció,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
f)    kérdés. 

 

12. § 

 

(1) Elıterjesztés benyújtására a polgármester, az alpolgármester, a tanácsnok, a Képviselı-testület 
bizottságai, bármely képviselı, a jegyzı és az aljegyzı jogosult.  Az elıterjesztést kizárólag 
írásban lehet benyújtani. 

(2) Az elıterjesztés irányulhat rendelet alkotására vagy határozat meghozatalára. Az elıterjesztés 
magában foglalja a tárgykörben hozandó döntés indokait, rendeletalkotásra irányuló elıterjesztés 
esetén a hatásvizsgálatot is, a rendelet vagy a határozat kidolgozott tervezetét. 

(3) A benyújtott elıterjesztéseket – a rendkívüli ülésre benyújtott elıterjesztések kivételével - a 
témakör szerint érintett állandó bizottság a rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint 
véleményezi. 

(4) Az elıterjesztéseket elılappal kell ellátni, amely tartalmazza: 
a) az elıterjesztés tárgyát,  
b) az elıterjesztés készítıjének nevét, beosztását, 
c) azon bizottságok megnevezését, akik véleményezésre, tárgyalásra megkapták az 

elıterjesztést, 
d) az elıterjesztés törvényességi ellenırzését végzı nevét, beosztását, 
e) a jegyzı aláírását.  

 
13. § 

 

(1) Jelentések vagy beszámolók benyújtására a Képviselı-testület határozataiban felelısként 
megjelölt személyek jogosultak, a 12. § (1) bekezdésében foglaltak betartásával. A jogszabály 
alapján beszámolásra kötelezettek kizárólag írásban benyújtott jelentéseit vagy beszámolóit a 
polgármester terjeszti a képviselı-testület elé. 

(2) A jelentés vagy beszámoló önkormányzati hatáskör gyakorlásáról, a Képviselı-testület valamely 
határozatának, rendeletének végrehajtásáról, az interpellációk kivizsgálásáról, valamely megtett 
intézkedésrıl, a Képviselı-testület vagy valamely szerv tevékenységérıl tájékoztatja a Képviselı-
testületet. 

(3) A jelentés vagy beszámoló elfogadásáról a Képviselı-testület egyszerő többséggel határozatot 
hoz. 

14. § 

 

(1) A tájékoztató olyan információk szóban vagy írásban történı Képviselı-testület elé terjesztését 
jelenti, amelyek az önkormányzati döntések meghozatalát általános jelleggel támasztják alá, 
illetve amelyek a város életével kapcsolatos eseménynek, nem önkormányzati szerv 
tevékenységének megismerését segítik elı. 

(2) Tájékoztató benyújtására a 12. § (1) bekezdésben foglaltak az irányadók. 

(3) A tájékoztató határozat-tervezetet nem tartalmaz, elfogadásáról a képviselı-testület vita nélkül, 
egyszerő többséggel dönt. 
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15. § 

 

- Indítványt a 12. § (1) bekezdésben meghatározottak nyújthatnak be. Az indítványt a benyújtónak 
írásban kell megtennie, indítványát elızetes véleményezésre bármely állandó bizottságnak 
megküldheti. 

- Az indítvány javaslatot tartalmaz rendelet vagy határozat meghozatalára, a döntés fıbb elemeire. 
Az indítványt a benyújtónak az ülést megelızıen 10 munkanappal kell benyújtani a polgármester 
felé, aki azt a soron következı képviselı-testületi ülésen a képviselı-testület elé terjeszti.  

- Az indítvány elfogadása esetén a Képviselı-testület az ügyet a polgármesternek, a jegyzınek vagy 
az illetékes bizottságnak adja ki döntés elıkészítése céljából. 

 

16. § 

 

(1) A képviselık a 12. § (1) bekezdésében foglalt személyekhez, szervhez interpellációt intézhetnek 
önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben.  

(2) Az írásban beadott interpellációt a képviselınek szóban is elı kell terjesztenie, melynek 
idıtartama maximum 3 perc. 

 
(3) Az interpellált a Képviselı-testület ülésén szóban vagy 15 napon belül írásban köteles választ 

adni. Az interpellációra szóban adott válaszra 4 perc áll rendelkezésre. 
 
 
(4) A válasz után - az írásban adott válasz esetében is - az interpelláló képviselınek viszontválaszra 

van joga, és nyilatkozik a válasz elfogadásáról. A válasz elfogadásával kapcsolatos 
nyilatkozattételre 1 perc áll rendelkezésre. 

 
(5) A 16. § (3) és (4) bekezdésben meghatározott idıkeret túllépése esetén a polgármester megvonja a 

szót. 

(6) Ha a képviselı a választ nem fogadja, el a Képviselı-testület egyszerő többséggel határoz az 
interpellációra adott válasz elfogadásáról. 

(7) Ha a Képviselı-testület a választ elutasítja, az interpellációt a polgármesternek vagy az illetékes 
bizottságnak kell kiadni kivizsgálásra és errıl egyszerő többséggel határozatot kell hozni. Ha 
Képviselı-testület a bizottsághoz intézett interpellációra adott választ nem fogadta el, azt a 
polgármesternek kell kiadni. 

(8) Ha az interpellációban érintett kérdéskör a Képviselı-testület hatáskörébe tartozott, a válasz el 
nem fogadása a döntés végrehajtásának egyidejő felfüggesztését is jelenti. 

(9) A rendkívüli ülésen interpellációra nincs lehetıség.  

 

17. § 

 

(1) Az Ötv.-ben meghatározott személyekhez a képviselı felvilágosítás kérése céljából kérdést 
intézhet, melyre az Ötv.-ben szabályozott határidın belül kell választ adni.  

(2) A képviselı viszontválaszra nem jogosult, a Képviselı-testület az adott felvilágosítás felett nem 
szavaz. 

(3) A kérdés elmondására és a válaszra egyaránt 2 perc áll rendelkezésre. Az idı túllépése esetén a 
polgármester megvonja a szót. 

 

 

 



 17 

7. A Képviselı-testület tanácskozási rendje, napirend elıtti felszólalás, szavazás 

 

18. § 

 

(1) A Képviselı-testület ülését a polgármester és az alpolgármester akadályoztatása esetén a korelnök 
nyitja meg, vezeti és rekeszti be. A helyettesítı jogai és kötelezettségei az ülésvezetés körében 
azonosak a polgármesterével. 

(2) A határozatképesség megállapítására az Ötv. szerinti szabályokat kell alkalmazni.  

(3) A Képviselı-testület a napirendi pontok tárgyalásának megkezdése elıtt dönt az ülésen kiosztott 
indítványok elfogadásáról. 

 
(4) A napirendekrıl egyszerő többséggel a Képviselı-testület határoz. 
 
(5) Az ügyeket a következı sorrendben kell megtárgyalni: 

a) rendeletalkotásra irányuló elıterjesztés 
b) határozathozatalra irányuló elıterjesztés, jelentés, beszámoló, 
c) tájékoztató, 
d) indítvány, 
e) interpelláció 
f) kérdés. 

 
(6) A napirend tervezetét a polgármester ismerteti a Képviselı-testülettel. 

(7) A polgármester javasolhatja valamely napirendi pont sürgısséggel történı megtárgyalását, 
amellyel kapcsolatos írásos anyag legkésıbb az ülés megkezdéséig kerül kiosztásra. 

 

 

19. § 

 

(1) A napirendi pontok tárgyalása elıtt a napirenden nem szereplı ügyben – a felszólalás tárgyát és 
okát megjelölve - bármely képviselı 3 perc idıtartamban felszólalhat. Napirend elıtt felszólalni a 
város életét, a Képviselı-testület munkáját vagy a képviselıket érintı általános jelentıségő 
kérdésekben halaszthatatlan és rendkívüli ügyekben lehet. Nem lehet napirend elıtt felszólalni 
olyan ügyekben, amelyek az általános szabályok szerint napirendre tőzhetık, illetve kérdésként, 
interpellációként vagy indítványként terjeszthetık elı.  

(2) A polgármester a napirendi pontok tárgyalása elıtt szót ad a napirend elıtti felszólalásra 
jelentkezı képviselınek amennyiben a felszólalás tárgya a 19. § (1) bekezdésben foglaltaknak 
megfelel. 

(3) Amennyiben a polgármester megítélése szerint a megjelölt tárgy nem minısül napirend elıtti 
felszólalásnak a napirend elıtti felszólalás lehetıségét megtagadja és tájékoztatja a képviselıt, 
hogy javaslatát milyen formában és mikor terjesztheti a képviselı-testület elé.  

(4) A napirend elıtti felszólalás tartalmáról vita nem nyitható, azonban a felszólalással érintett 
képviselı 2 perc idıtartamban viszontválaszra jogosult. 

(5) A napirend elıtti felszólalás határozat-tervezetet nem tartalmaz, arról a Képviselı-testület 
határozatot nem hoz. 

8. A képviselı-testületi ülés rendje 

20. § 

 

(1) A polgármester napirendi pontonként külön-külön nyit vitát, kivéve a tájékoztató jellegő 
napirendeket. 
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(2) A napirend tárgyalásakor elsıként mindenkor az adott napirendi pont elıterjesztıjét illeti a szó, 
aki legfeljebb 5 perc idıtartamban a döntéshozatalt befolyásoló szóbeli kiegészítést főzhet az 
írásbeli elıterjesztéshez. 

(3) A vitát megelızıen az elıterjesztıhöz kérdéseket lehet intézni, amelyekre a vita megkezdése elıtt 
kell a választ megadni. Az elıterjesztı a válaszok megadásánál igénybe veheti a tanácskozási 
joggal nem rendelkezı személyek segítségét is. 

(4) A napirendi pont vitájánál elsıként – jelentkezésük sorrendjében - a tárgyban érintett bizottságok 
elnökei legfeljebb 3 percben ismertetik a bizottság véleményét. Ezt követıen - jelentkezési 
sorrendben - a képviselık és a tanácskozási joggal résztvevık kapnak szót. 

(5) A képviselık ugyanahhoz a napirendi ponthoz legfeljebb kétszer szólhatnak hozzá. A képviselı 
hozzászólása alkalmanként legfeljebb 3 percig tarthat. 

(6) Az ülésen megjelent személyeknek a tárgyhoz tartozó kérdésben a polgármester hozzászólási 
jogot biztosíthat. A hozzászólás ebben az esetben sem haladhatja meg az 5 percet. 

(7) Az idıhatárt túllépı hozzászólótól a polgármester megvonja a szót. 

(8) Bármikor szót kérhet: 

a) az elıterjesztı, 

b) bármely települési képviselı ügyrendi kérdésben vagy ha a személyét     érintı 
hozzászólásra kíván reagálni, 

c) a jegyzı, ha törvényességet érintı észrevételt kíván tenni. 

 

21. § 

 

(1) A vita során a képviselık hozzászólásuk részeként a tárgyalt elıterjesztésre vonatkozóan 
módosító, illetve kiegészítı javaslatokat tehetnek. A módosító és kiegészítı javaslatokat 
szövegszerően kell megfogalmazni és meg kell indokolni. Módosító és kiegészítı javaslatot csak a 
vita lezárásáig lehet elıterjeszteni. Rendelet-tervezet tárgyalásakor amennyiben a módosító és 
kiegészítı javaslat nagy terjedelmő, vagy átfogó jellegő, abban az esetben azt írásban, legkésıbb a 
napirend tárgya szerint érintett bizottsági ülés kezdete elıtt egy órával kell benyújtani a 
polgármesterhez. 

(2) A polgármester lezárja a vitát, ha megállapította, hogy hozzászólásra több hozzászóló nem 
jelentkezik. A vita lezárásáról szóló döntését a polgármester kimondja. 

(3) A vita lezárását követıen az elıterjesztı válaszol a hozzászólásokra és legkésıbb ekkor 
nyilatkozik arról, hogy az elhangzott kiegészítéseket és módosító javaslatokat felvállalja-e. 

(4) Az elıterjesztı által felvállalt módosításokat, kiegészítéseket a napirendre vonatkozó eredeti 
döntési javaslat részének kell tekinteni. 

(5) Az elıterjesztı által fel nem vállalt módosításokat, és kiegészítéseket a polgármester 
szövegszerően ismerteti, ezekrıl a Képviselı-testület a 23. § (1) bekezdésében szabályozottak 
szerint szavaz. 

(6) Az ülés vezetésével kapcsolatban a polgármester: 

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától és felszólítja, hogy térjen a 
tárgyra, egyidejőleg figyelmezteti az eredménytelen felszólítás következményeire.   

b) rendre utasítja azt a képviselıt, aki a képviselı-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, 
sértı kifejezést használ, megszegi a tanácskozási rendre és szavazásra vonatkozó 
szabályokat. 

c) megvonja a szót attól a felszólalótól, akit beszéde során harmadszor szólít fel arra, hogy 
térjen a tárgyra vagy másodszor utasít rendre. 

d) javaslatot tesz a Képviselı-testületnek a rendzavaró magatartást tanúsító egyéb 
jelenlévıknek az ülésterem elhagyására történı kötelezésére. 
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e) a polgármester a Képviselı-testület határozata alapján sem utasíthatja ki a terembıl 
rendbontás esetén a Képviselı-testület tagját. 

 

22. § 

 

(1) Az elıterjesztı és a képviselı a szavazás megkezdése elıtt bármikor javasolhatja a téma 
napirendrıl való levételét, melyrıl a Képviselı-testület vita nélkül egyszerő többséggel határoz. 

(2) A napirendi pont tárgyalása közben az elıterjesztı és bármely képviselı szünet elrendelését 
kérheti, melyet a polgármester köteles megadni. A szünet idıtartama legfeljebb 30 perc lehet. 

 

23. § 

 

(1) A polgármester a vita során elhangzott javaslatokkal érintett részeket külön-külön bocsátja 
szavazásra. A Képviselı-testület - az elıterjesztések sorrendjében elıször a módosító és kiegészítı 
javaslatokról szavaz, a módosítások, kiegészítések elhangzásának sorrendjében. Az egyes 
módosító és kiegészítı javaslatok elutasítása esetén az elıterjesztés felett kell dönteni. A szavazás 
eredményének megállapítását követıen a polgármester kihirdeti a döntést.  

(2) A képviselı-testület döntéshozatala során történı kizárásra az Ötv. szabályai az irányadók. 

(3) Szavaztatni elıször az egyetértık, majd az ellenzık, végül a tartózkodók megszámlálásával kell. 

(4) A Képviselı-testület döntéseit az Ötv-ben szabályozottak szerint hozza. A nyílt szavazás 
kézfelemeléssel történik. 

(5) A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki. 

(6) A Képviselı-testület 

a) titkos szavazást tarthat a 23. § (6) bekezdés b) pontban foglalt kivétellel, az Ötv-ben foglalt 
szabályok szerint, amelynek elrendelésérıl a települési képviselık egynegyedének 
indítványára a Képviselı-testület egyszerő többséggel dönt. 

b) titkos szavazást tart vezetıi megbízás adásakor és önkormányzati kitüntetések 
adományozásakor. 

(7) A titkos szavazást az Ügyrendi és Sport Bizottság bonyolítja le. A szavazás borítékba helyezett 
szavazólapok, szavazófülke és urna igénybevételével történik. A titkos szavazásnál az Ügyrendi és 
Sport Bizottság szavazatszámláló bizottságként jár el. A titkos szavazás idejére a polgármester 
szünetet rendel el. A titkos szavazás eredményérıl külön jegyzıkönyvet kell felvenni, amely 
tartalmazza: 

a) a szavazás idejét, 
b) a szavazás helyét, 
c) a jelenlevı települési képviselık számát, 
d) az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, 
e) az egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok számát, 
f)     az Ügyrendi és Sport Bizottság jelenlevı tagjainak nevét és aláírását. 
 

(8) A szavazás eredményét az Ügyrendi és Sport Bizottság elnöke ismerteti Képviselı-testület ülésén. 

(9) A Képviselı-testület bármelyik képviselı javaslatára név szerinti szavazást rendelhet el 

(10) Név szerinti szavazás esetén a jegyzı betőrendes névsorban felolvassa a képviselık nevét, 
akik „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak.  

(11) A jegyzı a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás 
eredményét a névsorral együtt átadja a polgármesternek.  

(12) A külön hitelesített névsort a jegyzıkönyvhöz kell csatolni. 
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9. A Képviselı-testület döntései, a Képviselı-testület ülésének jegyzıkönyve 

 

24. § 

 

(1) A Képviselı-testület rendeletet alkot vagy határozatot hoz. 

(2) A napirendi pont elfogadására az Ötv-ben szabályozottak irányadók. 

(3) Minısített többség szükséges az Ötv-ben szabályozott eseteken kívül a rendelet 23. § (9) 
bekezdésében meghatározott név szerinti szavazás elrendeléséhez, valamint a kitüntetések és 
elismerı címek adományozásához. 

(4) Minısített többségő döntés meghozatalához az Ötv-ben szabályozott szavazati arány szükséges.  

(5) A rendeleteket és a határozatokat külön-külön, a naptári év elejétıl kezdıdıen folyamatos 
sorszámmal és évszámmal kell ellátni. 

 

25. § 

 

(1) A rendeletek jelölése a kihirdetés során: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
sorszám/év (hónap, nap) önkormányzati rendelete a {a rendelet címe}-ról/rıl. A zárójelben 
feltüntetett dátum a rendelet kihirdetésének idıpontja. 

(2) A rendeletek rövidítése: sorszám/év (hónap, nap) ÖR. 

(3) A Képviselı-testület által elfogadott rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján 
történı kifüggesztéssel történik. 

(4) A rendeletet a jegyzı kihirdetési záradékkal látja el. 

(5) A rendeletet meg kell küldeni azon személyeknek, szerveknek, akik, vagy amelyek számára 
feladatot, vagy hatáskört állapít meg, és az Ötv.-ben meghatározott szerv vezetıjének 
törvényességi ellenırzés céljából. 

(6) A rendeletekrıl a jegyzı nyilvántartást vezet. 

 

26. § 

 

(1) A számozott határozatok jelölése: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
sorszám/év (hónap, nap) határozata. A zárójelben feltüntetett dátum a határozat meghozatalának 
idıpontja. 

(2) A számozott határozatok rövidítése: sorszám/év (hónap, nap) ÖH. 

(3) A számozott határozat tartalmazza a végrehajtásért felelıs nevét, a végrehajtás határidejét. 

(4) A képviselı-testület számozatlan határozattal, de jegyzıkönyvi rögzítéssel dönt az ülés 
napirendjeinek elfogadásáról, valamint az önkormányzati rendeletek tárgyalása során felmerülı 
módosító javaslatokról. 

(5) A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról a Képviselı-testületnek a jegyzı évente két 
alkalommal beszámol. 

(6) A Képviselı-testület számozott határozatait meg kell küldeni a határozat végrehajtásáért felelıs 
személynek. 

(7) A számozott határozatokról a jegyzı nyilvántartást vezet.  

27. § 

(1) A nyílt ülés teljes anyagáról hang- és képfelvétel, a zárt ülésrıl külön hangfelvétel készül.  
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(2) Az ülésekrıl az Ötv-ben szabályozott tartalmú írásos jegyzıkönyv készül, melyet az Ötv.-ben 
meghatározott szerv vezetıjének meg kell küldeni. 

(3) Az írásos jegyzıkönyv tartalmazza az Ötv.-ben meghatározott elemeken túl: 

a) az ülés idejét és helyét, 
b) a távol maradt képviselık nevét, távollétének okát (bejelentéssel, vagy bejelentés nélkül), 
c) a napirenden kívül felszólaló felszólalásának, a napirendi pontokhoz kapcsolódóan az 

elıterjesztı kiegészítésének, a hozzászólók hozzászólásának, kérdés esetén a feltett kérdés 
és az elıterjesztı válaszának lényegét, 

d) a rendeletek, vagy a határozatok szó szerinti szövegét. 
e) az önkormányzat pecsétjét. 

 
(4) A testületi ülésen készült hangfelvétel megırzésérıl és az írásos jegyzıkönyv elkészítésérıl a 

jegyzı gondoskodik. 
 

(5) A jegyzıkönyvhöz mellékelni kell: 

a) az ülésre szóló meghívót, 
b) az elıterjesztéseket és azok mellékleteit, 
c) a név szerinti szavazás névsorát, 
d) titkos szavazás esetén az eredményt megállapító jegyzıkönyvet, 
e) aláírt esküokmányt, 
f)    jelenléti ívet, 
g) írásban benyújtott hozzászólást. 

 
(6) A nyilvános ülések jegyzıkönyvét mellékleteivel együtt – annak elkészültétıl számított 5 napon 

belül – Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére kell eljuttatni és ott nyilvános 
helyen kell elhelyezni. 

(7) Az Ötv. szabályai szerinti választópolgárok részére biztosított betekintési jog gyakorlását 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala útján, a közérdekő adatok és a közérdekbıl nyilvános 
adatok megismerésére irányuló jog gyakorlását önkormányzati ügyekben a polgármester, 
államigazgatási ügyekben a jegyzı útján kell biztosítani. 

(8) A zárt ülés hanganyagát csak a képviselık és az ülés résztvevıi jogosultak meghallgatni. A zárt 
ülés jegyzıkönyvét elkülönítetten kell kezelni. A zárt ülés jegyzıkönyvét csak a képviselık, az 
ülésen részt vevık, valamint törvényességi ellenırzés céljából az Ötv.-ben meghatározott szerv 
vezetıje jogosult megtekinteni. 

 

III. Fejezet 

A képviselı-testület szervei, tanácsnok  

 

10. A polgármester, az alpolgármester 

 

28. § 

(1) A polgármester Lajosmizse Város Önkormányzatának vezetıje, a Képviselı-testület elnöke. 
Megbízatását fıállásban látja el.  Hatósági tevékenységért a közszolgálati szabályok szerint 
felelıs. 

 
(2) A polgármester teljes munkaideje hétfıtıl péntekig napi 8 óra, melybıl az alábbiakban 

meghatározott idıtartamot köteles a munkahelyén eltölteni: 8 –12 óráig, kivéve a hivatalos távollét 
esetét. 

 
(3) A polgármester minden hétfı délelıtt 8 – 10 óráig tart ügyfélfogadást. 
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(4) A polgármester összehangolja a bizottságok mőködését, elnökeit egyeztetı megbeszélésre 
összehívhatja. 

 
(5) A polgármester egyes települési képviselıket - szakmai ismereteik, felkészültségük szerint -  

bevonhat a döntések elıkészítésébe, a különbözı szervekkel történı tárgyalásokba. A 
polgármester javaslatot tehet egyes ügyekben arra, hogy a képviselettel a képviselı-testület 
valamely képviselıt bízzon meg.  

(6) Önkormányzati, valamint hatósági feladatait, hatásköreit a Polgármesteri Hivatal 
közremőködésével látja el. A Képviselı-testület által átruházott feladat- és hatáskörök jegyzékét e 
rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 

29. § 

(1) A Képviselı-testület egy alpolgármestert választ. 

(2) Az alpolgármester feladatait társadalmi megbízatásban látja el.  

(3) A polgármestert közvetlenül megilletı jogosítványokat (például testületi ülés összehívása, stb.) az 
alpolgármester csak a polgármester tartós akadályoztatása esetén – szabadság, több napos 
munkahelyi kiküldetés, képzés, konferencia -, helyettesítési jogkörében gyakorolhatja. 

(4) A polgármester megbízása nélkül is jogosult az alpolgármester eljárni a polgármester hosszan 
tartó, súlyos betegségbıl adódó tartós akadályoztatása esetén. 

(5) Az alpolgármester hivatali munkarendje a polgármester 29. § (3)-(4) bekezdésében foglalt tartós 
akadályoztatás esetére terjed ki és ezekben az esetekben azonos a polgármester hivatali 
munkarendjével.  

(6) Az alpolgármester fogadónapja: minden hónap utolsó péntek 8-9 óráig 

 

11. Az állandó és ideiglenes bizottságok 

 

30. § 

 

(1) A Képviselı-testület négy állandó bizottságot hoz létre.  

(2) Az állandó bizottságok megnevezése és létszáma: 

a) Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság: 5 fı  
b) Ügyrendi és Sport Bizottság: 5 fı  
c) Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága: 7 fı 
d) Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság: 5 fı 

 
(3) A bizottságok részletes feladat- és hatásköreit a 1. melléklet tartalmazza. 
 

31. § 

 

(1) A Képviselı-testület meghatározott feladat ellátására, javaslat kidolgozására ideiglenes bizottságot 
választhat. 

(2) Az ideiglenes bizottság feladatát és megbízatásának idejét a Képviselı-testület esetenként 
határozza meg. 

32. § 

 

(1) A bizottság üléseit az elnök - akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott képviselı - 
az ülést megelızıen legalább három munkanappal elıbb írásban hívja össze. Amennyiben a 
bizottság által tárgyalt napirendi pont más bizottság napirendi pontjaként is szerepel, úgy a 



 23 

bizottság elnökei kezdeményezhetik az összevont tárgyalást és megállapodnak abban, hogy melyik 
elnök vezesse a bizottsági ülést. Összevont tárgyalás esetén a bizottságok külön-külön szavaznak a 
napirendi pont felett azzal, hogy az összevont ülésrıl közös jegyzıkönyv készül.  

 
(2) A bizottság ülésérıl meghívó kézbesítésével értesíteni kell: 

a) a települési képviselıt, 
b) a polgármestert, az alpolgármestert, 
c) a jegyzıt, aljegyzıt, 
d) a Helyi Kisebbségi Önkormányzat képviselıjét, a helyi kisebbséget érintı kérdés 

tárgyalásakor, 
e) az ıket érintı napirendi ponthoz a tanácsnokot, 
f) az ıket érintı napirendi ponthoz a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıit. 

 
(3) A bizottság nyílt és zárt üléseire az Ötv. szabályai vonatkoznak. 
 
(4) A bizottsági tag lemondása vagy a bizottsági tagság más okból történı megszőnése esetén a 

Képviselı-testület soron következı ülésén a polgármester javaslatot tesz az új tag 
megválasztására, a bizottság véleményének elızetes kikérése után. A bizottság 
mőködésképtelenségének idıtartama alatt a hatáskör eredeti gyakorlója jogosult a halaszthatatlan 
intézkedések megtételére. 

 
(5) A bizottság üléseirıl 15 napon belül a tanácskozás lényegét és a bizottság döntéseit szó szerint 

tartalmazó jegyzıkönyvet kell készíteni. A bizottság jegyzıkönyvét az elnök és a jegyzı írja alá. 
(6) A bizottságok mőködési szabályzatát (ügyrend) – e rendelet keretei között – maguk állapítják 

meg. A bizottsági ügyrendet e rendelet elfogadását követı 30 napon belül a jegyzınek meg kell 
küldeni. 

(7) A bizottság elnöke, illetve akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott képviselı: 

a) kiadmányozza a bizottság döntéseit, 
b) ellenırzi a bizottság határozatainak végrehajtását, 
c) képviseli a bizottságot, 
d) a bizottsági ülések között munkakapcsolatot tart fenn a Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti 

egységeinek vezetıivel és az intézményvezetıkkel. 
 

(8) A bizottság elnökének megbízatása megszőnik: 

a) lemondással, 
b) képviselıi mandátum megszőnésével, 
c) az összeférhetetlenség kimondásával, 
d) visszahívással. 

 
(9) A Képviselı-testület visszahívhatja a bizottsági elnököt, ha annak tevékenysége sérti az 

Önkormányzat érdekeit, illetve ellentétes a Képviselı-testület álláspontjával. 

(10) A bizottság tagjai: 
 

a) részt vesznek a bizottság ülésein, 
b) részt vehetnek a bizottsági döntések elıkészítésében, javasolhatják témakörök napirendre 

tőzését, 
c) a bizottság elé kerülı témakörökkel kapcsolatban külsı szakértık segítéségét kérhetik, 

javasolhatják az elnöknek a bizottság ülésére való meghívásukat, 
d) az elnök megbízása alapján képviselhetik a bizottságot. 

 
(11) A bizottság nem képviselı tagjait a bizottság feladatkörébe tartozó kérdésekben a bizottság 

képviselı tagjaival azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik. 
 
(12) A bizottság tagjai megbízatásának megszőnésére a bizottság elnökére vonatkozó 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 
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12. A Polgármesteri Hivatal, a jegyzı és az aljegyzı 

 

33. § 

A Polgármesteri Hivatal önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, jogi személy. 

 

34. § 

 

(1) A jegyzı a Polgármesteri Hivatal bevonásával látja el a körjegyzıi feladatokat Felsılajos 
Községben. A Polgármesteri Hivatal fenntartásának költségeihez Felsılajos Község 
Önkormányzata külön megállapodás szerint járul hozzá.  

(2) A jegyzı az Ötv-ben szabályozott ügyekben a polgármester egyetértésével jár el a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatában felsorolt szervezeti egységek vezetıi tekintetében, 
kivéve a Hivatal Felsılajosi Kirendeltsége vezetıje tekintetében, akinél  Felsılajos 
polgármesterének elızetes egyetértését be kell szerezni. 

(3) A jegyzı minden hétfı délelıtt 8-12 óráig tart ügyfélfogadást.  

(4) A jegyzıt távollétében a kinevezett aljegyzı helyettesíti. 

 

13. A tanácsnok 

 

35. § 

(1) A településgondnoki feladatok elvégzésére - az önkormányzat közterületeivel kapcsolatos 
tevékenységek (felújítás, karbantartás, hó eltakarítás),a köztisztaság és településtisztaság 
felügyelete, beleértve az állati és az illegális hulladék elhelyezésével, feltárásával, illetve 
felszámolásával kapcsolatos feladatok ellátására – a Képviselı-testület tanácsnokot választhat. 

 
(2) A tanácsnok feladatkörében: 

a) a polgármester megbízása alapján képviselheti az önkormányzatot, 
b) a jegyzıtıl, aljegyzıtıl, a Polgármesteri Hivatal iroda- és csoportvezetıitıl a feladatkörükbe 

tartozó ügyekben felvilágosítást és közremőködést kérhet, 
c) írásban véleményezi a feladatkörébe tartozó elıterjesztéseket, ebben a körben elıterjesztést 

készíthet, 
d) figyelemmel kíséri a feladatkörével összefüggı testületi döntések végrehajtását. 

 
(3) A tanácsnok megbízatása megszőnik: 

a) lemondással, 
b) a képviselıi mandátum megszőnésével, 
c) visszahívással. 

 
(4) A tanácsnok díjazása tekintetében a bizottsági elnökökre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 
 

IV. Fejezet 

A kisebbségi ügyek, a népszavazás és népi kezdeményezés, az önkormányzat gazdálkodása  

 

14. Helyi Kisebbségi Önkormányzat 

36. § 

 

(1) A Helyi Kisebbségi Önkormányzat feladat- és hatásköre ellátásához szükséges vagyont az 
Önkormányzat a Helyi Kisebbségi Önkormányzat használatába adja.  
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(2) Az Önkormányzat és a Helyi Kisebbségi Önkormányzat együttmőködésére vonatkozó részleges 
szabályokat és eljárási rendet az Önkormányzat és a Helyi Kisebbségi Önkormányzat külön 
megállapodásban rögzíti. 

(3) Ha a Helyi Kisebbségi Önkormányzat jogainak gyakorlásához a Képviselı-testület döntése 
szükséges, a Helyi Kisebbségi Önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a Képviselı-testület 
köteles a következı ülés napirendjére tőzni. 

(4) A helyi közoktatás, a helyi média, a helyi hagyományápolás és kultúra, valamint a kollektív 
nyelvhasználat kérdéskörében a kisebbségi lakosságot érintı települési önkormányzati döntést a 
Képviselı-testület csak a Helyi Kisebbségi Önkormányzat egyetértésével alkothatja meg.  

 
15. A helyi népszavazás, népi kezdeményezés 

 

37. § 

A Képviselı-testület a helyi népszavazás és népi kezdeményezés részletes feltételeit, az eljárás rendjét 
külön rendeletben szabályozza. 

 

16. Az önkormányzat költségvetése és vagyona 

 

38. § 

A Képviselı-testület a költségvetés végrehajtásának részletszabályait, valamint a tulajdonost megilletı 
jogok gyakorlását külön rendeletben szabályozza. 

 
V. Fejezet 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

39. § 

(1) A rendelethez az alábbi mellékletek tartoznak 

a) 1. melléklet a képviselı-testület állandó bizottságainak részletes feladat- és hatásköreirıl, 
b) 2. melléklet a képviselı-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyekrıl, 
c) 3. melléklet a polgármesteri hivatal belsı szervezeti felépítésérıl, munkarendjérıl, 

ügyfélfogadási rendjérıl. 
 

(2) A rendelethez az alábbi függelék tartozik: 1. függelék A polgármester és a képviselık 
vagyonnyilatkozat-tételére vonatkozó technikai és eljárási szabályokról 

 

40. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követı  8. napon lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti  

a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Képviselı-testület és Szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. ( III. 08.) rendelete,  

b) Lajosmizse Város Önkormányzatának 25/2007. ( IX. 13.) rendelete a Képviselı-testület és 
Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007.( III. 08.) rendelet módosításáról 

c) Lajosmizse Város Önkormányzatának 34/2007. ( XII. 13.) rendelete a Képviselı-testület és 
Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. ( III. 08.) rendelet módosításáról 

d) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2010. (IV. 29.) rendelete a 
Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. ( III. 08.) 
rendelet módosításáról 
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e) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2010. ( X. 14.) önkormányzati 
rendelete a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. 
( III. 08.) önkormányzati rendelete módosításáról 

f) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2010. ( XI.18.) önkormányzati 
rendelete a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. 
( III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 

 
 
  Basky András     Kutasiné Nagy Katalin 

polgármester                      jegyzı 
 

 

  

 A rendelet kihirdetve: 2011. ……….. 

 

     Kutasiné Nagy Katalin 
        jegyzı 
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1. melléklet a 11/2011. (…..) önkormányzati  rendelethez 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK 
RÉSZLETES FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI 

 

1. Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
 

1. Véleményezi, javaslatot tesz: 
a) az Önkormányzat és intézményei költségvetésének tervezetét, gazdálkodásáról szóló 

zárszámadást, féléves, III. negyedéves tájékoztatót, felújítási célú elıirányzatainak 
felhasználását, 

b) az éves pénzmaradvány felhasználására és felosztására vonatkozó javaslatot. 
c) elızetesen a hitel felvételének indokait és gazdasági megalapozottságát. 
d) a közlekedési feladatokkal és közlekedési koncepciókkal, az építéssel összefüggı tervekkel, 

a közmő- az úthálózat fejlesztéssel kapcsolatos tervekkel, koncepciókkal, a zöldterület 
kialakításával, ezzel kapcsolatos tervekkel és koncepciókkal összefüggı elıterjesztéseket; 
építési telkek ármegállapítására vonatkozó javaslatokat 

e) a felhalmozási célú javaslatokat; 
f) városi önkormányzat által alapított gazdasági társaságok kommunális és környezetvédelmi 

tevékenységét; 
g) önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználását; 
h) gazdasági programra, helyi adókra tett javaslatokat; 
i) közösségi célú alapítványi forrás átvételét, átadását; 
j) az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és a versenyeztetés rendjérıl szóló helyi 

rendeleteket, s szükség szerint javaslatot tesz azok módosítására; 
k) önkormányzati lakásgazdálkodásra és hasznosításra vonatkozó helyi rendeleteket és 

javaslatot tesz azok szükség szerinti módosítására; 
l) véleményezi a környezetvédelmi tárgyú elıterjesztéseket; 
m) a Képviselı-testület hatáskörében kiírt pályázatokra érkezett ajánlatokat; 
n) üresen álló, vagy megüresedett bérlakás nem lakás céljára történı hasznosítására vonatkozó 

javaslatokat; 
o) a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési 

szabályzat, stb.)  
p) külföldi önkormányzatokkal való kapcsolatfelvételt 
q) gazdasági kamarákkal, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel való együttmőködést; 
r) intézmény alapítását,átszervezését, megszüntetését; 
s) közterület elnevezését, emlékmő állítását, mőemlék felújítását; 
t) városi vagyon mőködtetésével, hasznosításával, értékesítésével összefüggı javaslatot. 
u) javaslatot tehet a Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntetı címre, Lajosmizse Város 

Településfejlesztéséért Díj, valamint a Lajosmizse Város Közszolgálatáért Díj odaítélésére 
és véleményezi a beérkezett javaslatokat 

v) fogadja a Környezetvédelmi Díj elnyerésére benyújtott pályázatokat, és javaslatot tesz a 
Képviselı-testület felé a Díj odaítélésére. 

w) a feladatkörébe tartozó fentiekben fel nem sorolt önkormányzati rendelet alkotására 
vonatkozó, vagy határozat meghozatalára irányuló elıterjesztéseket  

 

2. Dönt: 
A lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerıs út- és 
járdaépítések esetén  dönt a határidıben érkezett pályázatokról. 
 

3.Pénzügyi ellenırzést végezhet: 
A Képviselı-testület döntése alapján az Önkormányzatnál és intézményeinél, s ennek keretében 
különösen: 

a) a bizonylati rend és fegyelem érvényesítése, 
b) a pénzkezelési szabályzat megtartásának ellenırzése, 
c) a vizsgálati megállapítások írásba foglalása, 
d) a gazdálkodással, a vagyonkezeléssel kapcsolatos megállapítások és észrevételek eljuttatása 

a Képviselı-testülethez; 
e) mőködése során szerzett tapasztalatok alapján állást foglal és kezdeményezi a színvonalas 

és jó munka elismerését vagy a szabálytalanság megszüntetését, szükség esetén a 
felelısségre vonást. 
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2. Ügyrendi és Sport Bizottság 
 

1. A bizottság véleményezi, javaslatot tesz: 
a) Véleményezi a Szervezeti és Mőködési Szabályzat hatályosulását, szükség szerint 

javaslatot tesz annak módosítására. 
b) Az önkormányzat intézményeivel vagy azok valamely telephelyével nem azonos helyrajzi 

számon lévı szolgálati lakások nem lakás céljából történı bérlése esetén véleményezési jog 
illeti. 

c) A város, az ifjúság egészséges életmódra nevelésével, a tömegsporttal kapcsolatos 
elıterjesztéseket. 

d) Javaslatot tehet a Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntetı cím, illetve Lajosmizse Város 
Sportjáért Díj, és a Lajosmizse Városért Díj odaítélésére, valamint véleményezi a 
beérkezett javaslatokat.  

e) Javaslatot tesz a sportszervezetek, valamint az Önkormányzat által közvetlenül támogatott 
szervezetek által benyújtott támogatási igények elbírálására. 

f) Véleményezi azokat az elıterjesztéseket, melyek az egyházakkal, civil és sport 
szervezetekkel és a helyi kisebbséggel kapcsolatosak.  

g) véleményezi a település sportkoncepcióját a testnevelési- és sportfejlesztési célkitőzéseket 
és feladatokat, a korosztályos egymásra-épültség és utánpótlásra nevelés elveire is 
figyelemmel; 

h) javaslatot tesz a polgármester illetményére, jutalmazására 
i) a feladatkörébe tartozó fentiekben fel nem sorolt önkormányzati rendelet alkotására 

vonatkozó, vagy határozat meghozatalára irányuló elıterjesztéseket  
 

2. A bizottság dönt: 
a) A polgármester tekintetében az egyéb munkáltatói jogok tárgykörébe tartozó kérdésekben. 
b) Póttag hiányában a bizottság a választási eljárásról szóló törvényben foglalt esetben 

megválasztja a választási bizottság új tagját. 
c) Az önkormányzat intézményeivel vagy azok valamely telephelyével nem azonos helyrajzi 

számon lévı szolgálati lakások lakáscélú bérlése esetén a bérlı kijelölésérıl és a bérleti 
szerzıdés meghosszabbításáról. 

 

3. A bizottság egyéb feladatai: 
a) Ellátja a Képviselı-testület titkos szavazásának lebonyolításával kapcsolatos teendıket. 
b) A bizottság nyilvántartja és ellenırzi a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes 

kérdéseirıl szóló törvény szerinti vagyonnyilatkozatokat, valamint az Ötv. alapján végzi a 
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát. 

c) A bizottság kivizsgálja az önkormányzati képviselık összeférhetetlenségének 
megállapítására irányuló kezdeményezést, javaslatot tesz az összeférhetetlenség esetén 
annak megszüntetésére. 

d) A sporttámogatással kapcsolatos pályázatok kiírása.  
e) Kapcsolatot tart: egyházakkal, civil és sportszervezetekkel, helyi kisebbséggel, a 

településen a testneveléssel, sporttal foglalkozó szervezetekkel, szabadidısportot folytató 
társadalmi csoportokkal; 

 

3. Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
 

1. A bizottság véleményezi, javaslatot tesz: 
a) A város egészségügyi, gyermekjóléti, szociális ellátásának továbbfejlesztésére  vonatkozó, 

illetve az ifjúság egészséges életmódra való nevelésével kapcsolatos elıterjesztésekre. 
b) A Képviselı-testület döntéseinek megfelelıen véleményezi az egészségügyi, gyermekjóléti, 

szociális ellátással kapcsolatos felmérések szükségességét. 
c) Véleményezi az intézményvezetıi állásokra beadott pályázatokat, valamint egyes 

feladatoknak feladat-ellátási szerzıdés útján történı ellátására vonatkozó javaslatokat, 
szerzıdés-tervezeteket. 

d) Véleményezi intézmény alapítására, átszervezésére, szervezeti, strukturális fejlesztésére, 
korszerősítésére, megszüntetésére vonatkozó javaslatokat; 

e) Az oktatási-nevelési, közmővelıdési koncepciókat, elıterjesztéseket, az ifjúsággal 
kapcsolatos beszámolókat, melyek alapján fejlesztési terv készítésére tesz javaslatot az 
önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos feladatainak megoldása érdekében. 

f) Az intézmények tevékenységérıl szóló beszámolóját, mőködését. 
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g) Javaslatot tesz a társadalmi szervezetek által benyújtott támogatási igények elbírálására. 
h) Javaslatot tehet a Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntetı cím, a Lajosmizse Város 

Ifjúságának Neveléséért és Oktatásáért, a Lajosmizse Város Egészség- és Szociális 
Ügyéért, valamint Lajosmizse Város Közmővelıdéséért díj odaítélésére és véleményezi a 
beérkezett javaslatokat 

i) Az Önkormányzat, illetve Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás, Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmények azon dokumentumait, melyek a 
fenntartó jóváhagyásához kötöttek (pl. szakmai program, minıségirányítási programok, 
nevelési- pedagógiai program) 

j) A szociális alap- és szakellátás fejlesztésével kapcsolatos javaslatokat. 
k) Az önkormányzati vagyon hasznosítására irányuló indítványokat. 
l) A feladatkörébe tartozó fentiekben fel nem sorolt önkormányzati rendelet alkotására 

vonatkozó, vagy határozat meghozatalára irányuló elıterjesztéseket  
 

2. A bizottság a polgármester egyetértésével dönt: 
Az Önkormányzat, illetve Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás 
által fenntartott intézmények házirendjérıl. 
 

3. A bizottság dönt: 
a) Megállapítja az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatását. 
b) Dönt a – feladat- és hatáskörében megállapított – jogosulatlanul felvett szociális ellátás 

visszafizetésérıl, indokolt esetben részletfizetést engedélyez vagy dönt annak 
elengedésérıl. 

c) A Bursa Hungarica pályázatra beérkezett pályázatokról. 
d) A szociális bérlakások bérbeadásával kapcsolatos pályázatok kiírása és elbírálása, a bérleti 

szerzıdés külön rendeletben meghatározottaknak megfelelı meghosszabbítása 
 

4. A bizottság egyéb feladatai:  
a) A közmővelıdési célú pályázatok kiírása és elbírálása 
b) kapcsolatot tart a településen tevékenykedı, az ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel. 

 

4. Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság 
 

1. Véleményezi (javaslatot tesz: 
a) az önkormányzat tulajdonában lévı mezıgazdasági ingatlan hasznosítására vonatkozó 

elıterjesztéseket. 
b) a gazdasági kamarákkal, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel való együttmőködést. 
c) a településrendezési eszközöket (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési 

szabályzat, stb.)  
d) az idegenforgalommal kapcsolatos javaslatokat, helyzetfelmérést. 
e) mezıgazdasági rendezvények, termelıi versenyek szervezését; 
f) feladatkörében a falugazdász tevékenységét. 
g) a gazdasági programra, a helyi adókra tett javaslatokat.  
h) a Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntetı címre  beérkezett javaslatokat, illetve javaslatot 

tehet arra.  
i) a feladatkörébe tartozó fentiekben fel nem sorolt önkormányzati rendelet alkotására 

vonatkozó, vagy határozat meghozatalára irányuló elıterjesztéseket  
 

2. Egyéb feladatai: 
a) kapcsolatot tart a hegyközséggel; koordinálja az önkormányzat e területen jelentkezı 

feladatait; 
b) kapcsolatot tart a helyi gazdálkodó szervezetekkel, illetve azok képviselıivel. 
c) Képviseli a helyi állattartók, növénytermesztık, gazdasági társaságok, vállalkozók és 

kereskedık érdekeit a Képviselı-testület elıtt. 
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2. melléklet a 11/2011. (……...) önkormányzati rendelethez 
 

A  KÉPVISELİ-TESTÜLET ÁLTAL A POLGÁRMESTER 

HATÁSKÖRÉBE UTALT ÜGYEK 

 

1) A külön jogszabályban és az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint dönt az átmeneti 
segély megállapításáról. 

2) Dönt a lakásfenntartási támogatásról.  
3) Dönt a temetési segélyrıl. 
4) Dönt a természetbeni szociális ellátások nyújtásáról. 
5) Dönt a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendı személyi térítési díj összegérıl 

abban az esetben, amennyiben az ellátásban részesülı azt vitatja. 
6) Dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról. 
7) Dönt – a feladat- és hatáskörében megállapított -  a jogosulatlanul felvett szociális ellátás 

visszafizetésérıl indokolt esetben részletfizetést engedélyez vagy dönt annak elengedésérıl. 
8) A hajléktalan személynek szállást biztosít, ha ennek hiányában a késedelem a rászorulónak, 

ill. a hajléktalannak életét, testi épségét veszélyeztetné. Az ideiglenes intézkedésrıl értesíti a 
hatáskörrel rendelkezı illetékes szervet. 

9) Dönt az ideiglenesen szabad pénzeszközök betét- elhelyezésérıl, az egyéb banki 
szolgáltatások igénybevételérıl. 

10) Gondoskodik a közutak tisztántartásáról, a hó eltakarításról, továbbá az utak síkosság-
mentesítésérıl 

11)  Ellátja a helyi címer és zászló használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatot. 
12) Dönt a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerıs út-és 

járdaépítésekre beadott egyéni pályázatokról. 
13) Gyakorolja az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi 

jogosítványokat, az önkormányzati vagyont érintı hatósági eljárásban a tulajdonost megilletı 
nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát, 
gondoskodik az önkormányzat jogi képviseletérıl. A korlátozottan forgalomképes 
vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén köteles a szerzıdésben 
foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni. Aláírja a meghatározott értékhatár 
feletti önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló szerzıdést. Jogosult a 
hatáskörrel rendelkezı szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek, a nem 
intézményi használatban lévı bérleti szerzıdések, illetve – Képviselı- testületi döntést 
követıen- a biztosítási szerzıdések megkötésére. 

14) Aláírja a lakásokról és helyiségekrıl szóló külön rendelet alapján elıkészített bérleti és 
adásvételi szerzıdéseket. 

15) Dönt a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló külön rendeletben meghatározott 
méltányossági kérelmek elbírálásáról. 

16) Engedélyezi a  közterület használatot. 
17) A polgármesternél a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl szóló külön rendeletben 

meghatározottak alapján helyi népszavazás kezdeményezhetı, illetve népi kezdeményezés  
nyújtható be. A polgármester az aláírásgyőjtı íveket a rendelet szerint  továbbítja a helyi 
választási bizottságnak. 

18) Aláírja  a vásárokról és piacokról szóló külön rendeletben meghatározott bérleti szerzıdéseket. 
19) Dönt az  ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra az ingatlan fekvése 

szerint illetékes települési önkormányzatot megilletı elıvásárlási jogról. 
20) Dönt a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más 

létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról. 

21) Véleményezi a szomszédos önkormányzatok településrendezési eszközeit.  
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3. melléklet a 11/2011. (……..) önkormányzati rendelethez 
 

A polgármesteri hivatal belsı szervezeti felépítése, munkarendje, ügyfélfogadási rendje 
 
1. A polgármesteri hivatal szervezeti felépítése  

 
a) Adó-és Pénzügyi Iroda 

aa) Adó csoport  
ab) Pénzügyi csoport  

b) Hatósági Iroda: 
ba) Népjóléti és Gyámügyi csoport  
bb)       Okmányiroda  

c) Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda  
ca)       Településfejlesztési csoport  

d) Önkormányzati Iroda  
e) Felsılajosi Kirendeltség  

 

A Városi Gyámhivatal köztisztviselıi szervezeti egységhez nem tartozóan önálló feladat- és 
hatáskörükben eljárva látják el feladataikat.  

 
A belsı ellenır szervezeti egységhez nem tartozóan, közvetlenül a jegyzı irányítása mellett látja el 
feladatait.  
 

2. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek munkarendje: 
 
 HÉTFİ:             7.30 - 16.00  
 KEDD:             7.30 - 16.00  
 SZERDA:   7.30 - 16.00  
 CSÜTÖRTÖK:  7.30 - 16.00   
 PÉNTEK:   7.30 - 13.30 

 
 
A jegyzı esetenként az itt foglaltaktól eltérı munkarendet is megállapíthat.  

 

3.  A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: 

a) A Hivatal ügyfélfogadási ideje – okmányiroda kivételével -: 

hétfı:  8 – 11,30 óráig és 13 – 15,30 óráig,  

szerda:  8 – 11,30 óráig és 13 – 15,30 óráig 

csütörtök: 8 – 11,30 óráig és 13 – 15,30 óráig 

 

b) Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:  

hétfı:  8 – 11,30 óráig és 13 – 15,30 óráig,  

szerda:  8 – 11,30 óráig és 13 – 15,30 óráig – kivéve minden hónap elsı szerda – 

minden hónap elsı szerda: 8-11,30 óráig és 13-17 óráig 

csütörtök: 8 – 11,30 óráig és 13 – 15,30 óráig 

 

c) A Felsılajosi Kirendeltség ügyfélfogadási ideje: 

kedd:  8 – 12 óráig és 13 – 16 óráig 

péntek : 8 – 12,30  óráig. 

1.  



 32 

2. függelék a 11/2011. (……...) önkormányzati  rendelethez 
 

 A polgármester és a képviselık vagyonnyilatkozat-tételére vonatkozó technikai és eljárási 
szabályokról 

 

(1) A polgármester és a képviselık (továbbiakban együtt: képviselı) saját vagyonnyilatkozatát, és a vele 
közös háztartásban élı házas-vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát az 1. 
számú mellékletben meghatározottak szerint kitöltve és a kötelezett által valamennyi oldalán aláírva 
két példányban készítik el.  
 

(2) A vagyonnyilatkozatot a megbízólevelének átvételétıl, majd ezt követıen minden év január 1-jétıl 
számított 30 napon belül kell átadni az Ügyrendi és Sport Bizottság elnökének. A vagyonnyilatkozat 
leadásának határidejérıl az Ügyrendi és Sport Bizottság elnöke minden alkalommal írásban 
tájékoztatja a képviselıket.  
 

(3) A jegyzı a képviselı rendelkezésére bocsátja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséhez, 
valamint az azonosító adatok közléséhez szükséges megfelelı számú nyomtatványt. 

(4) A vagyonnyilatkozatokat olvashatóan kell kitölteni, ceruzás kitöltés nem alkalmazható. Amennyiben a 
kitöltés során tévedésre vagy elírásra kerül sor, a hibát javítani nem lehet, új nyomtatványt kell 
kitölteni. 

(5) A képviselı a saját (a továbbiakban: képviselıi vagyonnyilatkozat), a vele közös háztartásban élı 
házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (továbbiakban: hozzátartozói vagyonnyilatkozat) 
vagyonnyilatkozatát külön-külön borítékban helyezi el. 

(6) A képviselı a borítékokat az Ügyrendi és Sport Bizottság elnökének adja át, aki igazolást állít ki (2. 
számú melléklet) a képviselıi-, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatok átvételérıl. Az igazolásban 
szerepeltetni kell az átvett vagyonnyilatkozatok, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatok számát, az 
átvétel dátumát. Az átvételt követıen az Ügyrendi és Sport Bizottság elnöke a hozzátartozói 
vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékokat –a képviselıi vagyonnyilatkozatok kivételével - a 
képviselı jelenlétében lezárja. 

(7) Az Ügyrendi és Sport Bizottság elnökétıl a vagyonnyilatkozatokat az Ügyrendi és Sport Bizottság 
tagja veszi át. 

(8) A leadott vagyonnyilatkozatokról az Ügyrendi és Sport Bizottság a 3. számú melléklet szerinti 
nyilvántartást vezet. 

(9) A képviselınek a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos összes iratát a Polgármesteri Hivatalon belül az 
egyéb iratoktól elkülönítetten és együttesen kell tárolni 

(10) Az Ügyrendi és Sport Bizottság felel azért, hogy a vagyonnyilatkozatokat az adatvédelmi 
szabályoknak megfelelıen ırizzék, kezeljék, és hogy az azokban foglaltakat – a nyilvános 
vagyonnyilatkozatok kivételével – más ne ismerhesse meg.  

(11) A képviselı vagyonnyilatkozata nyilvános. A képviselı hozzátartozójának nyilatkozata nem 
nyilvános, abba csak az Ügyrendi és Sport Bizottság tagjai tekinthetnek be a vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos eljárás során ellenırzés céljából. A képviselıi vagyonnyilatkozatokat Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatalában – hivatali munkaidı alatt – bárki megtekintheti. 

(12) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást az Ügyrendi és Sport Bizottságnál bárki kezdeményezheti. 
A Ügyrendi és Sport Bizottság eljárására a képviselı-testület zárt ülésére vonatkozó szabályait kell 
alkalmazni.  

(13) Az Ügyrendi és Sport Bizottság elnöke a képviselıi-, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatok 
ellenırzésének idıpontjáról az ellenırzés elıtt legalább 8 nappal írásban értesíti az érintett képviselıt. 
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozatot ellenırzı bizottság felhívására 
a képviselı köteles saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra 
vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni a 4. számú mellékletben szereplı 
adatlapban meghatározottak szerint. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg.        
A vagyonnyilatkozatok ellenırzésérıl jegyzıkönyvet kell felvenni, melynek egy példányát az érintett 
képviselı részére át kell adni, amennyiben az ellenırzésen nem vett részt a jegyzıkönyv egy példányát 
részére meg kell küldeni. A jegyzıkönyv másik példányát a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratok 
között kell elhelyezni. Az eljárás eredményérıl az Ügyrendi és Sport Bizottság tájékoztatja a soron 
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következı ülésen a képviselı-testületet. Az Ügyrendi és Sport Bizottság az azonosító adatokat 
tartalmazó adatlapokat az eljárás lezárását követı nyolc napon belül megsemmisíti, melyrıl 
jegyzıkönyvet kell készíteni. 

(14) A polgármester sorozatos törvénysértı tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása vagy a valóságnak nem megfelelı teljesítése esetén a 
Képviselı-testület – minısített többséggel hozott határozata alapján – keresetet nyújthat be a 
polgármester ellen, az önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz a polgármester 
tisztségének megszüntetése érdekében. Egyidejőleg kérheti a polgármesternek e tisztségébıl történı 
felfüggesztését is. A bíróság a keresetet soron kívül bírálja el.  
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1. melléklet a 11/2011. (……..) önkormányzati rendelet 1. függelékéhez  

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselı 
(polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élı házas- vagy élettársa és 

gyermeke számára 

A nyilatkozatot adó személye 
1. A nyilatkozatot adó:  
a) helyi önkormányzati képviselı, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselı) 
b) a képviselıvel közös háztartásban élı házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs) 
c) a képviselıvel közös háztartásban élı gyermek (a továbbiakban: gyermek) 
2. A képviselı neve: ............................................................................................................... 
3. A házas-/élettárs neve: ........................................................................................................ 
4. A gyermek neve: ................................................................................................................ 

A) Rész 

VAGYONI NYILATKOZAT 

I. Ingatlanok  

1. 
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ............................................. 
b) Az ingatlan területnagysága: ................................................................................................... 
c) Mővelési ága (vagy a mővelés alól kivett terület elnevezése): .................................................... 
d) Az épület fı rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülı, gazdasági épület stb.), az épület  
alapterülete: ..................................................................................................................................... 
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, mőemlék, bányatelek stb.): ..................... 
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlı stb.): ........................................................................ 
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................ 
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .................................................................... 

2. 
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ............................................. 
b) Az ingatlan területnagysága: ................................................................................................... 
c) Mővelési ága (vagy a mővelés alól kivett terület elnevezése): .................................................... 
d) Az épület fı rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülı, gazdasági épület stb.), az épület    
alapterülete: ..................................................................................................................................... 
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, mőemlék, bányatelek stb.): ..................... 
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlı stb.): ........................................................................ 
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................ 
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .................................................................... 

3. 
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ............................................. 
b) Az ingatlan területnagysága: ................................................................................................... 
c) Mővelési ága (vagy a mővelés alól kivett terület elnevezése): .................................................... 
d) Az épület fı rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülı, gazdasági épület stb.), az épület 
alapterülete: ..................................................................................................................................... 
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, mőemlék, bányatelek stb.): ..................... 
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlı stb.): ........................................................................ 
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................ 
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .................................................................... 

4. 
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ............................................. 
b) Az ingatlan területnagysága: ................................................................................................... 
c) Mővelési ága (vagy a mővelés alól kivett terület elnevezése): .................................................... 
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d) Az épület fı rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülı, gazdasági épület stb.), az épület 
alapterülete: ..................................................................................................................................... 
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, mőemlék, bányatelek stb.): ..................... 
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlı stb.): ........................................................................ 
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................ 
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .................................................................... 

II. Nagy értékő ingóságok 

1. Gépjármővek: 
a) személygépkocsi: ......................................................................................................... típus 

a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus 

b) tehergépjármő, autóbusz: .............................................................................................  típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus 

c) motorkerékpár: ............................................................................................................   típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus 

2. Vízi vagy légi jármő: 
a) jellege: ................................................................................................................................. 

típusa: ................................................................................................................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................................ 

b) jellege: ................................................................................................................................. 
típusa: ................................................................................................................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: ......................................................................................................... 

3. Védett mőalkotás, védett győjtemény: 
a) egyedi alkotások: ................................................................................... megnevezés ..... db 

a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................... megnevezés .....db 
a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................... megnevezés .....db 
a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................................................... 

b) győjtemény: ........................................................................................... megnevezés .....  db 
a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................... megnevezés ..... db 
a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................... megnevezés ..... db 
a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................................... 

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (győjteményenként) a mindenkori képviselıi alapdíj    
hathavi összegét meghaladó értékő ingóság: 

a) megnevezés: ......................................................................................................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: ......................................................................................................... 

b) megnevezés: ......................................................................................................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: ......................................................................................................... 

c) megnevezés: ......................................................................................................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: ......................................................................................................... 

d) megnevezés: ......................................................................................................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: ......................................................................................................... 

e) megnevezés: ......................................................................................................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: ......................................................................................................... 

5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, nagy 
értékő biztosítás stb.): 

megnevezés: ............................................................................................................................. 
névérték, biztosítási összeg: ...................................................................................................... 
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megnevezés: ............................................................................................................................. 
névérték, biztosítási összeg: ...................................................................................................... 
megnevezés: ............................................................................................................................. 
névérték, biztosítási összeg: ...................................................................................................... 
megnevezés: ............................................................................................................................. 
névérték, biztosítási összeg: ...................................................................................................... 
megnevezés: ............................................................................................................................. 
névérték, biztosítási összeg: ...................................................................................................... 

6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ......................................................................... Ft 

7. A mindenkori képviselıi alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénz: ........................... Ft 

8. Az összességében a mindenkori képviselıi alapdíj hathavi összegét meghaladó pénzintézeti 
számlakövetelés vagy más, szerzıdés alapján fennálló pénzkövetelés: 

a) pénzintézeti számlakövetelés: 
forintban: ............................................................................................................................. 
devizában (forintértéken): .................................................................................................... 

b) más szerzıdés alapján fennálló pénzkövetelés összege: .................................................... Ft 

9. Más, jelentısebb értékő vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori képviselıi alapdíj 
hathavi összegét meghaladja: 

megnevezés: ............................................................................................................................ 
megnevezés: ............................................................................................................................ 
megnevezés: ............................................................................................................................ 
megnevezés: ............................................................................................................................ 
megnevezés: ............................................................................................................................ 

III. Tartozások  

Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy 
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait 

1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): ............................................................ forint 
2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): ...................................................forint 
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ........................................................................ forint 

IV. Egyéb közlendık 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

B) Rész 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

(a képviselıi tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek) 
1. Foglalkozása: ................................................................................................................. 
Munkahelye: ...................................................................................................................... 
Szünetelteti-e foglalkozását: igen 

nem 
Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme: ....................................... Ft 
2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelybıl adóköteles 

jövedelme származik: 
a) A tevékenység megnevezése: ........................................................................................... 
b) A kifizetı személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá esı 

tevékenységek): ....................................................................................................................... 
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességő, eseti vagy idıszakos): .............. 
d) A jövedelem (bruttó) összege: ....................................................................................... Ft 

a) A tevékenység megnevezése: ........................................................................................... 
b) A kifizetı személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá esı 

tevékenységek): ....................................................................................................................... 
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességő, eseti vagy idıszakos): .............. 
d) A jövedelem (bruttó) összege: ....................................................................................... Ft 

a) A tevékenység megnevezése: ........................................................................................... 
b) A kifizetı személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá esı 

tevékenységek): ....................................................................................................................... 
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességő, eseti vagy idıszakos): .............. 
d) A jövedelem (bruttó) összege: ....................................................................................... Ft 

C) Rész 

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT 

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége: 

I. 
1. Gazdasági társaság neve: ...................................................................................................... 
2. Gazdasági társaság formája: .................................................................................................. 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ...................... 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................% 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................% 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................ 

II. 
1. Gazdasági társaság neve: ...................................................................................................... 
2. Gazdasági társaság formája: .................................................................................................. 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ...................... 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................% 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................% 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................ 

III. 
1. Gazdasági társaság neve: ...................................................................................................... 
2. Gazdasági társaság formája: .................................................................................................. 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ...................... 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................% 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................% 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................ 
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IV. 
1. Gazdasági társaság neve: ...................................................................................................... 
2. Gazdasági társaság formája: .................................................................................................. 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ...................... 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................% 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................% 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................ 

V. 
1. Gazdasági társaság neve: ...................................................................................................... 
2. Gazdasági társaság formája: .................................................................................................. 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ...................... 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................% 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................% 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................ 
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2. melléklet a 11/2011. (……...) önkormányzati rendelet 1. függelékéhez  

 
Igazolás 

a képviselık vagyonnyilatkozatának és az 

azonosító adatokat tartalmazó adatlap átvételérıl 

 

 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a  Szervezeti  és   Mőködési   Szabályzatról   
szóló önkormányzati rendeletének A polgármester és a képviselık vagyonnyilatkozat-tételére 
vonatkozó technikai és eljárási szabályokról szóló 1. függelékében foglaltaknak  megfelelıen  

 
igazolom, hogy ………………………………………………………………… képviselıtıl 
 
az alábbi iratokat vettem át: 
 

 

� képviselıi vagyonnyilatkozat     ….  példányban, 
 

� hozzátartozói vagyonnyilatkozat    ….  példányban, 
 

� azonosító adatokat tartalmazó adatlap   ….  példányban. 
 

 

Lajosmizse, 2011. ……………………………….. 

 

 

……………………………………………                …………………………………………. 

              Belusz László 

                      átadó                                                             Ügyrendi és Sport Bizottság elnöke 

                                                                                                 átvevı 
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3. melléklet a 11/2011. (…...) önkormányzati rendelet 1. függelékéhez  

 
NYILVÁNTARTÁS 

 a leadott vagyonnyilatkozatokról 
 

Polgármester/képviselı/ 
hozzátartozó neve 

Átadás 
ideje 

Átadó aláírása Átvevı aláírása 

Basky András  
 

   

   
   
   

 

   
Apró Ferenc  
 

   

   
   
   

 

   
Baranyi-Rostás Rodrigó    

   
   
   

 

   
Belusz László     

   
   
   

 

   
Józsáné dr. Kiss Irén     

   
   
   

 

   
Holminé Sebık Márta     

   
   
   

 

   
Kollár László    

   
   
   

 

   
Koller Dániel    

   
   
   
   

 

   
Keresztes Ferenc     
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Orbán Antal     
   
   
   

 

   
Péli Szilveszter    

   
   
   

 

   
dr. Adonyi Lajos    
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4. melléklet a 11/2011. (……..) önkormányzati rendelet 1. függelékéhez  

Ellenırzési eljárással kapcsolatos adatlap 

 

A helyi önkormányzati képviselı, a polgármester valamint a vele közös háztartásban élı házas-, vagy 
élettársa és gyermeke vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatok 
közléséhez 

A nyilatkozatot adó:1 

 
helyi önkormányzati képviselı, polgármester, alpolgármester2 (a továbbiakban együtt: képviselı) 
a képviselıvel a közös háztartásban élı házas-, vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs) 
a képviselıvel közös háztartásban élı gyermek (a továbbiakban: gyermek) 
 
A képviselı neve: …………………………………………………………………………. 

születési ideje: …………………………………………………………………………….. 
születési helye:…………………………………………………………………………….. 
állandó lakásának címe: …………………………………………………………………... 

 
A házas-/élettárs neve: ……………………………………………………………………. 

születési ideje: …………………………………………………………………………….. 
születési helye:…………………………………………………………………………….. 
állandó lakásának címe: …………………………………………………………………... 

 
A gyermek neve: ………………………………………………………………………….. 

születési ideje: …………………………………………………………………………….. 
születési helye:…………………………………………………………………………….. 
állandó lakásának címe: …………………………………………………………………... 

 
A gyermek neve: ………………………………………………………………………….. 

születési ideje: …………………………………………………………………………….. 
születési helye:…………………………………………………………………………….. 
állandó lakásának címe: …………………………………………………………………... 

 
A gyermek neve: ………………………………………………………………………….. 

születési ideje: …………………………………………………………………………….. 
születési helye:…………………………………………………………………………….. 
állandó lakásának címe: …………………………………………………………………... 

 
A gyermek neve: ………………………………………………………………………….. 

születési ideje: …………………………………………………………………………….. 
születési helye:…………………………………………………………………………….. 
állandó lakásának címe: …………………………………………………………………... 

 
 
1. Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki! 
2. A megfelelı szöveg aláhúzandó 
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3./ Napirendi pont 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. ( ….. )          
önkormányzati rendelete  a köztemetırıl  szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
II. Tájékoztatás a 2010. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ezt az anyagot tárgyalta a PTK. 
A temetıre vonatkozó rendeletünkkel kapcsolatban a legfontosabb információ az, hogy nagyon hosszú 
idı óta nem vizsgáltuk felül a díjakat. A második részben pedig az üzemeltetéssel kapcsolatos 
bevételeket, illetve kiadásokat kell tárgyalnunk. 
Az elıterjesztést tárgyalta a PTK.  
Most elérkezett az idı, hogy felülvizsgáljuk, milyen díjakkal lehet megváltani a sírhelyeket. A másik 
dolog, hogy azt mindenki tudja, hogy az elmúlt idıszakban a nem látogatott gondozatlan sírokat 
felszámoltuk, a temetıben így kb. 300 sír kerül majd felszámolásra, ide majd újra lehet temetni, így az 
ilyen sírhelyek díjairól is döntenünk kell. 
A harmadik dolog pedig az, hogy az elmúlt alkalommal úgy döntöttünk, hogy urnasírhelyeket 
alakítunk ki. Ezeknek a díját is meg kell állapítani. 
Az elıterjesztés tartalmazza a javaslatokat. Tudjuk, hogy a urnasírhelyek megváltása 10 év volt, a 
sírhelyek megváltása 25 év. Azt gondolom, hogy senki nem fogja tíz év után újra váltani. Ezért 
indokoltnak látom az urnasírhely megváltásának idıtartamát is 25 évre módosítani, ugyanúgy, 
ahogyan a többi sírhely esetén is van.  
Így két kategóriát alakítunk ki, az egyik a 10 éves intervallum, a másik pedig egy 25 éves intervallum. 
A sírhelyek eddig is kategorizálva voltak, az egyes, elsı osztályú sírhelyek, melyek az út mentén 
találhatóak 20 000.- Ft + ÁFA lenne a megváltási díja 25 évre, a kettes 25 000.- Ft + ÁFA, a másod 
osztályúé 15 000.- Ft + ÁFA, a kettesé 20 000. Ft + ÁFA, a gyermeksírok pedig továbbra is 
ingyenesek lennének.  
Azoknál a sírhelyeknél, melyeket exhumálnunk kell, ugye ezek a régi részen lévı felszámolásra váró 
sírhelyek. Ez esetben a díjak úgy alakulnak, hogy az elsı osztályú egyes sírhely 40 000.- Ft + ÁFA, a 
kettes sírhely 48 000.- Ft + ÁFA, a másod osztályú egyes sírhely 36 000.- Ft + ÁFA, a kettes sír 
40 000.- Ft + ÁFA, a gyermeksír szintén 40 000.- Ft + ÁFA. Az indokolja, hogy magasabb a költség, 
hogy van egy plusz díj, amit a csontoknak az exhumálása, illetve hamvasztása jelent. 
A sírbolt kripta 90 000.- Ft + ÁFA, az urnasírkertben történı urnasírhely megváltása 25 évre, az egyes 
urna esetén 25 000.- Ft + ÁFA, a kettes 50 000.- Ft + ÁFA. Az urnasírhelyeknél, az említett Izraelita 
temetınél kialakításra kerülnek majd négyes sírhelyek is, a díja pedig 100 000.- Ft + ÁFA összegő 
lesz a 25 évre történı megváltás esetén.  
Egyéb szolgáltatások díjai nem változnak.  
Az elmúlt alkalommal kiválasztottuk a kivitelezıt és megrendeljük a szolgáltatást az urnasírhelyekre 
és a kerítésben történı elhelyezésre vonatkozóan. Azt is mondtuk, hogyha elfogadjuk a rendeletünket, 
akkor ezt követıen lehetısége nyílik a lakosságnak arra, hogy esetlegesen elızetesen ezeket az 
urnafülkéket megváltsa. Erre van lehetıség számos más esetben is. Ezt a szolgáltatónál természetesen 
intézhetik, megvásárolhatják. 
Ez az egyik része a napirendünknek. 
A másik pedig az, hogy mivel eddig nem volt urnasírkert ezért valamilyen módon szabályoznunk kell, 
hogy hogyan nézzen ki. Azt mondja ki a rendelet, hogy az urnasírkert attól függıen, hogy egyes, 
kettes vagy négyes kialakítású lesz, a fedlap tekintetében maximum 10 cm-re emelkedhet ki a földbıl, 
és maximum 5 cm-re lóg le. Erre a részre bokrokat, fákat, egyebeket nem lehet ültetni, hiszen ez egy 
egységes parcella, ide virágokat csak az üzemeltetı, az önkormányzat döntése alapján helyezhet el.  
Viszont nyilván virágot bárki vihet ki, hiszen a váza elhelyezése 30 cm-es magasságig megengedett. 
Ennyi változást szeretnénk bevezetni. 
 
A második része az elıterjesztésnek, Suta Gézának az elszámolását mutatja. Ebbıl látszik, hogy az 
üzemeltetési kiadások bruttó kiadások, 8 613 580 000.- Ft volt a bevételek 8 302 120 000.- Ft, az 
egyenlegbıl látszik, hogy egy 315 000 Ft-os veszteség látható. Az önkormányzatnak azokat a díjakat, 
melyeket Suta Géza üzemeltetı szed be a temetések alkalmával, de ezeket ugye át kell adnia az 
önkormányzatnak, az elmúlt évben ez 6 385 120 000 Ft volt. Ezek a átutalt pénzek, melyeket a temetı 
fejlesztésére, felújítására fordíthatunk, ezt meg is tette az önkormányzat, hiszen a ravatalozó 
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felújításának egy része is ebbıl az összegbıl valósult meg. Ezen túl természetesen további fejlesztések 
is szükségesek. 
Ezek azok az összegek, melyeket a lakosok a vállalkozónak fizetnek, a ránk vonatkozó részt átutalja, 
így tudunk felújításokat megvalósítani.  
A PTK tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek az elıterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, kérdése? 
Apró Ferenc képviselı úr kíván szólni, átadom a szót. 
 
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm! 
A kérdésem nem a díjakra vonatkozna, hanem sírhely méreteket érintené. Ezek a méretek állandóak, 
nem szoktak változni? 
 
Basky András polgármester: Ezek az adatok a rendeletünkben már szabályozva vannak. Nem 
változtak a méretek? 
 
Apró Ferenc képviselı: A kriptára vonatkozó megváltási év a minimális év? 
 
Basky András polgármester: Igen, ez a minimális, a kriptára külön szabályozás vonatkozik. 
 
Apró Ferenc képviselı: Akkor ez hatvan év, és az összes többinél van lehetıség más idıtartamokat 
igénybe venni? 
 
Basky András polgármester: Igen így van. 
 
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: Én is köszönöm szépen. 
Orbán Antalnak adnám a szót. 
 
Orbán Antal képviselı: Köszönöm szépen! 
A díjakkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy én egy kicsit sokallom az emelések nagyságát. 
Például az elsı osztályú egyes sírhely esetén 12 000.- Ft-ról, 20 000.- Ft-ra emelkedett. 
Nagyon jó lenne, ha lehetne egy köztes megoldás, esetleg megfelezni az emelés mértékét.  
Sajnos nem tudtam részt venni a PTK ülésen, ott felvetettem volna. 
 
Basky András polgármester: Ez a díj ahogyan azt említetted az elsı osztályú sírhelyre vonatkozik, 
ilyen egyébként nem sok van, ezek találhatóak az út mellett. A kettes sírhely esetén csak 5 000.- Ft-os 
emelés van.  
Úgy gondolom, hogy számos lehetıség van a lakosság számára melyekbıl választhatnak, így a díjak 
tekintetében is ugyanez a helyzet. 
 
Orbán Antal képviselı: A felvetésem azokra vonatkozott, akiknek már megvan a sírhely. Azoknak 
magas a díj. 
Javaslom, hogy felezzük meg az emelést. 
Köszönöm szépen. 
 
Basky András polgármester: Akkor 16 000.- Ft + ÁFa összeget javasolsz. 
Megszavaztatom és meglátjuk milyen döntés születik. 
Amennyiben egyéb kérdés nincs, szavazásra javaslom Orbán Antal képviselı javaslatát. 
Aki Orbán Antal javaslatával ért egyet, miszerint az elsı osztályú egyes sírhely 20 000.- Ft + ÁFA 
helyett 16 000.- Ft + ÁFA mértékő legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal - tartózkodás nem volt 
–, Orbán Antal képviselı módosító javaslatát nem fogadta el. 
Mivel egyéb javaslat nem érkezett, egyéb kérdés nem merült fel, kérem, hogy aki az elıterjesztés 
szerinti rendelet tervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezze: 
 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
12/2011. (…….) önkormányzati rendelete  

a köztemetırıl szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi 
XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 
az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szervezete véleményének, valamint 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 08.) önkormányzati rendelete 2. melléklete alapján a 
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével, az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a köztemetıkrıl szóló 18/2007. (V. 10.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés 
lép: 

 
„ (3) 

 
A sírhelyek osztályozása:  

  
I. o.: sírhely a köztemetıben lévı utak melletti sírhelyek 

 
          II. o.: minden sírhely, amelyek nem I. o. sírhelyeknek minısülnek  
 
           Urnasírkert parcella: a VII. sz. parcella 
 
           Urnafülke: Urnafalban IV. és IX. sz. parcellákban, urnafal kerítésben III. parcella” 
 

2. § 
 

A rendelet 7. §-a a következı (8) és (9) bekezdésekkel egészül ki:  
 
„(8) Sírokra egy méternél magasabbra növı fát, cserjét, bokrot ültetni csak az üzemeltetı elızetes 
írásbeli hozzájárulásával lehet. A temetési helyen az engedély nélkül ültetett, egy méternél 
magasabbra növı fákat, cserjéket, bokrokat az üzemeltetı eltávolíthatja. 
(9) Az urnasírkertben az urnasírokra elhelyezet fedlap 5 cm-rel nyúlhat tovább minden irányban és 
maximális magassága 10 cm lehet. A fedlapon maximum 30 cm magas váza vagy egyéb kegytárgy 
helyezhetı el. Az urnasírkert területén csak a temetı üzemeltetıje ültethet dísznövényeket.” 
 

3. § 
 

A rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

 
 
 

4. § 
 

Hatályát veszti a rendelet 3. § (9) bekezdése. 
 

5. § 
 

(1) E rendelet 2011. május 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát 
veszti.  
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(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének köztemetırıl szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 11/2008. (IV.10.) önkormányzati rendelete. 

 
 

 
 
       /:  Basky András  :/                                                        /:  Kutasiné Nagy Katalin  :/ 
            polgármester                                                                              jegyzı  
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. ………… 
 
 
 
 
                                                                                             /:  Kutasiné Nagy Katalin :/ 
                                                                                                               jegyzı  
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1. melléklet a 12/2011. (………. )  önkormányzati rendelethez 
 

„2. melléklet a 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelethez” 
 

A temetési helyek megváltási és azok újraváltásáért fizetendı díjak (Ft) 
1.1 - I.osztály - egyes 20 000.- +ÁFA 
1.2 - I.osztály - kettes 25 000.- +ÁFA 
1.3 - II.osztály - egyes 15 000.- +ÁFA 
1.4 - II.osztály - kettes 20 000.- +ÁFA 

1. Sírhelydíjak 
         25 évre 

1.5 gyermek díjmentes 
2.1 - I.osztály - egyes 40 000.- +ÁFA 
2.2 - I.osztály - kettes 48 000.- +ÁFA 
2.3 - II.osztály - egyes 36 000.- +ÁFA 
2.4 - II.osztály - kettes 40 000.- +ÁFA 

2. Exhumált 
(hantos) sírhely 

megváltás 
          25 évre 

2.5 - gyermek 40 000.-+ ÁFA 
3. Sírbolt, kripta 
         60 évre 

- 90 000.- +ÁFA 

4.1 - 1 urnás 25 000.- +ÁFA 
4.2 - 2 urnás 50 000.- +ÁFA 

4. Urnasírkertben 
történı 

urnasírhely 
megváltás 

           25 évre 

4.3 - 4 urnás 100 000.- +ÁFA 

5.1.1.:         10 év 20 000.- + ÁFA 5.1 - 1 urnás 
5.1.2.:         25 év 30 000.- + ÁFA 
5.2.1 :         10 év 35 000.- + ÁFA 

5. Urnafülke megváltás 
a régi urnafalban, és az 
új urnafal kerítésben 5.2 - 2 urnás 

5.2.2 :         25 év 50 000.- + ÁFA 
6. A temetıben 

vállalkozásszerően 
munkát végzık által 
fizetendı temetı-

fenntartási hozzájárulás 
díja naponta 

- 1 000.- +ÁFA 

7. Temetıi 
létesítmények 

igénybevételéért a 
temetkezési 

szolgáltatók által 
fizetendı díjai 

 

- 25 000.- + ÁFA 

8.1 - munkaidıben díjmentes 8. Az elhunyt 
átvételének – 

átadásának díja 
8.2 - munkaidın túl 10 800.- + ÁFA / 

alkalom 
9.1 - munkaidıben díjmentes 9. Hamvak átvételének 

– átadásának díja   9.2 - munkaidın túl díjmentes 
10.1 - 72 órán belül 5 400.- +ÁFA 10. Hőtési díj 
10.2 - 72 órán túl megkezdett naponként 1 600.- + ÁFA / nap 
11.1 - felnıtt 13 000.- +ÁFA 
11.2 - gyermek díjmentes 

11. Sírhelynyitás 

11.3 - urnasír 6 500.- + ÁFA 
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Kérdezem továbbá, hogy aki elfogadja a határozattervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
36/2011. (IV.13.) ÖH 
Tájékoztató a 2010. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı  
bevételek és kiadások alakulásáról 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Suta Géza egyéni vállalkozó, mint a 
köztemetı üzemeltetıje által a köztemetı üzemeltetésével összefüggı 2010. évi bevételeirıl és 
kiadásairól szóló - az elıterjesztés 3. melléklete szerinti - tájékoztatóját elfogadja. 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. április 13. 

 
Basky András polgármester: Mivel a napirendünk szerint több rendeletünk nincs, így javaslom, 
hogy a következıkben a 9-es napirendi pontunk kerüljön megtárgyalásra, mivel jelen van a White 
System Kft. képviselıje. 
 
4./ Napirendi pont: 
A volt Szülıotthon hasznosítására beérkezett pályázat elbírálása   
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elmúlt alkalommal, illetve már azt megelızıen is konzultáltunk 
arról, hogy a volt szülıotthon épületét hogyan tudjuk hasznosítani. Kerestük azt a partnert, akivel 
olyan kölcsönös együttmőködés valósítható meg, amely jó az ı számára, jó az önkormányzat számára, 
illetve kedvezı lehet a lakosság számára is.  
Megkeresett minket az említett White System Kft., aki kapcsolatban áll a helyi támogató szolgálattal, 
ık tettek egy ajánlatot az épületre, az épület hasznosítására. İk azt vállalnák, hogy az épületben 
fogyatékkal élık nappali ellátását végeznék, illetve a támogató szolgáltatást is ebben az épületben 
látnák el. Az elıterjesztés ugye arról szól, hogy ezt az említett szolgáltatásokat itt végeznék el, mi 
pedig az épületet bérbe adnánk számukra. Az elıterjesztésben még látható, hogy kinek milyen 
kötelezettségei és feladatai vannak az üzemeltetés tekintetében. A napokban megvizsgáltuk, illetve a 
PTK ülésén beszéltünk arról, hogy az épületben van egy kazán, amely már nagyon idıs, pontosan 
1986-os. Ez már inkább muzeális darab.  Mivel bérbeadásról beszélünk, az épület továbbra is az 
önkormányzat tulajdonát képezi, így nekünk kell gondoskodnunk a főtés rendszer megfelelı 
mőködésérıl, a főtési számlát pedig a bérlı fizeti. Mielıtt a főtési szezon elkezdıdik, ezt meg kell 
oldanunk. 
A meleg víz ellátottságot is meg kell oldanunk, mert jelenleg egy tíz hektós tartály, illetve bojlernek 
köszönhetıen van meleg víz. 
Beláthatjuk, hogy errıl gondoskodnunk kell. 
A beruházás, felújítás fedezetére a bérleti díj szolgálna, illetve a letett kaució. Azonban, ha az épületet 
augusztus 1-tıl bérbe veszik, akkor mihamarabb gondoskodnunk kell a hiányosságok kezelésérıl. 
A szerzıdés tervezetben néhány változás volt, az egyik ilyen az, hogy az 5. oldalon az 1.5-ös pontban 
történt. A bérleti jogviszony akkor kezdıdik, amikor átadásra kerül az épület, ez annak érdekében 
fontos, hogy a tervezett idıpontban, el tudja majd kezdeni a tevékenységét, az átadás április 20-án 
történne meg. Az 1.4 pontban a dátum 2011. július 31. lenne. 
A másik változás a 6 §-ban a 6. pontban a 2.2 pontban a bérleti díj, mely szerint 125 000.- Ft/hó-ban 
állapodnak meg a felek, nincs ÁFA.  
Változtatni kell továbbá a 4.3-as ponton, oda a bérlı kötelességei közé bejönne a festés, mázolás is. 
Valamint a 4.9-es pontban a bérlı a bérleményben történı átalakítási munkálatokat csak a bérbeadó 
elızetes írásbeli engedélye alapján jogosult elvégezni a saját költségére. Ez lenne a kiegészítés, a 
következı mondat pedig kikerül belıle.  
Ezek a változtatási javaslatok.  
A tegnapi nap folyamán a bizottság részletesen áttárgyalta a kft. képviselıjével és ezekben a 
változtatásokban megegyeztek.  
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Józsáné dr. Kiss Irénnek adnám a szót. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm szépen! 
A 2.2 pontban kérte a bérlı a közterhek kivételét. 
 
Basky András polgármester: Igen, köszön szépen a figyelmeztetést, ezt valóban nem mondtam el. 
Tehát a bérleti díj áfa nélkül 125 000.- Ft, és a második sorból kerül ki az „és közterheit” rész. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm, esetleg még azt had mondjam el, hogy a volt 
szülıotthon az-az épület, amelyhez a helyiek, a környékbeliek, az itt élık, mind erısen kötıdnek 
érzelmileg, hiszen nagyon sokan születtünk itt. Akkor amikor az önkormányzat arra gondolt, hogy 
miután kiköltözött onnan a szociális alapszolgáltatás, akkor úgy döntöttünk, hogy az épület 
hasznosításakor jó lenne, a lakosság részérıl is az, hogyha egy hasonló jellegő szolgáltatás céljára 
adnánk ki az épületet.  
Úgy gondolom, hogy a jelenlegi ajánlattevı által nyújtott szolgáltatásra igen nagy szükség van. Az 
ajánlattevı elmondta, fogadja a lakosság részérıl felmerülı igényeket, valamint elmondta azt is, hogy 
az épületben nyújtandó szolgáltatást, térítésmentesen kívánja folytatni. Nagyon fontos, hogy a 
helyieknek munkát ad. 
Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagy reményeink vannak a szolgáltató irányába.  
Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! 
A kollégákhoz lenne egy kérdésem, a volt szülıotthon helyi védelem alatt áll, ugye? 
Akkor a megállapodást ki kell egészítenünk azzal, hogy a homlokzatot nem változtatja meg a helyi 
védelem miatt. A 4. 10-es pontba kerül bele. 
Egyetért a változásokkal Fehér úr is? 
 
Fehér Zoltán White System Kft. képviselıje: Egy kérdésem lenne, a tegnapi napon a bérleti díjra 
vonatkozóan, 120 000.- Ft + ÁFA összeget tárgyaltunk, a mostani 125 000.- Ft, Áfa mentes összeg?  
 
Basky András polgármester: Önöknek 125 000.- Ft-ot kell fizetni, tehát ÁFA mentes összeg: 
 
Fehér Zoltán White System Kft. képviselıje: Értem. El kell mondanom, hogy így jártunk a 
legjobban, mert a kft nem áfa körös. 
Annyit szeretnék még a hölgy szavaihoz hozzáfőzni, hogy a jelenlegi rendszerben, 2005 óta 
mőködünk, az országban több mint 5 városban üzemel már ilyen intézményünk. 
Ami még nagyon fontos és nem biztos, hogy tudják, az, hogy mi fejlesztı intézmény vagyunk, nem 
pedig rehab intézmény. Abban különböznek egymástól, hogy mi egy napi tematika szerint fejlesztjük 
a képességeiket, tehát nem munkalehetıséget kapnak az emberek, hanem a fejlesztésük lesz 
megoldott. 
Természetesen nem kizárt, hogy amennyiben munkával tudjuk ıket a társadalomhoz integrálni ıket 
nem tesszük meg, vagy amennyiben egy kis kiegészítı jövedelemmel tudjuk ıket segíteni nem állunk 
elébe. De, elsısorban a fejlesztés a legfontosabb! A munka egy teljesen másodlagos szerepet tölt be. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. 
Apró Ferenc kér szót. 
 
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm! 
Az lenne a kérdésem, hogy az utcafront rendben tartása is része a szerzıdésnek? 
Illetve Fehér úrtól kérdeznék még. 
 
Basky András polgármester: Azt had főzzem hozzá, hogy a délelıtt folyamán átbeszéltük jegyzı 
asszonnyal a kérdést, és az utcafront rendben tartása a bérlı dolga lesz a szerzıdés megkötése után. 
Egyébként bele is foglaltuk a szerzıdésbe. 
 
Apró Ferenc képviselı: Annyit szeretnék Fehér Úrtól kérdezni, hogy a létesítmény tekintetében 
hogyan fog kinézni a nyitva tartás? Mettıl – meddig fog tartani a foglalkoztatás? Illetve éjszaka van – 
e ott valami? Alszik e ott valaki, vagy bezárják? 
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Fehér Zoltán White System Kft. képviselıje: Azt már említettem, hogy egy nappali ellátásról van 
szó, úgy kell elképzelni, mint az általános iskolában a napközi ellátást. Az általános nyitva tartás majd 
akkor fog kialakulni, amikor már látjuk az igényeket. Tervünk szerint egy általános nyitva tartást 
alakítanánk ki egy reggel nyolctól, délután négyig tartó idıtartamban. Az elsı szülıi értekezlet után 
tudjuk a nyitva tartást pontosan megszervezni, alkalmazkodva a szülık igényeihez. tapasztalataink 
szerint van igény arra, hogy esetleg már hétkor nyissunk, és késıbb, tehát négy óra után zárjunk.  
Mivel nappali ellátásról beszélünk bentlakásra nincs lehetıség, a mőködési engedélyt is csak nappali 
ellátásra fogjuk majd igényelni. Az azonban elıfordulhat, hogy egy – egy adott rendezvény majd az 
éjszakába nyúlik bele. A zenés rendezvényeket a helyi rendeleteknek megfelelıen be fogjuk majd 
jelenteni, de nem olyan rendezvényeket szeretnénk szervezni, melyek nagy zajjal járnának és zavarnák 
a környezı lakosságot. Bár nincs olyan lakó a környéken, akit egy este tízig tartó rendezvény zavarna. 
 
Basky András polgármester: Még egy dolgot kell a szerzıdésbe foglalni, vannak bizonyos épület 
részek, melyeket nem kívánnak használni a bérlık, ezeket majd a szerzıdésben említeni fogunk. 
 
Fehér Zoltán White System Kft. képviselıje: Segítség képpen az lenne a javaslatom, hogy a 
négyzetmétereket úgy is a szerzıdésbe kell foglalni, ott ki tudjuk venni ezeket az említett általunk nem 
használt részeket. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! 
Alpolgármester úr kér szót! 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Köszönöm! Csak egy javaslatom lenne. Mivel ez egy háromoldalú 
szerzıdés lesz, említsük meg azt, hogy a bérlı felelıs az albérlıért. A késıbbi félreértések elkerülése 
érdekében tartanám ezt fontosnak. 
 
 Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: A tegnapi bizottsági ülésünkön is elhangzott, jelezte Fehér Úr, hogy 
nincs szüksége az egész épületre. A régi épületrıl van szó, amire Önöknek szüksége van, és a mellette 
lévı toldalék épületre nincs szükség, és a melléképületek közül a garázsról beszélt, hogy az még kell. 
Akkor Önöket az nem zavarja, ha az intézmények, vagy a tulajdonosok más célra használják, tehát a 
bejutás biztosított lesz. 
 
Fehér Zoltán White System Kft. képviselıje: Természetesen ez megoldható, eleve külön van 
bejárata, hiszen különálló épületek ezek, de természetesen minden további nélkül, minden 
megoldható. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm szépen! 
Az egészségügyi intézménynek vannak még ott dolgai, de ha használhatjuk az épületet az nagy 
segítség számunkra. 
 
Fehér Zoltán White System Kft. képviselıje: Az alpolgármester úr szavaihoz szeretnék annyit 
hozzá főzni, hogy valóban három cégrıl beszélünk, de a közeljövıben ebbıl két cég lesz csupán.  
 
Basky András polgármester:  Apró Ferenc. 
 
Apró Ferenc képviselı: Felmerült a probléma a főtéssel kapcsolatban. Annak idején az a főtés nem 
volt egy rossz konstrukciós főtés, bárhogyan is látjuk most. A felújításnál nagyon körültekintıen kell 
majd eljárnunk, nehogy úgy járjunk mint korábban az iskolánál.  
Nagyon meg kell majd vizsgálni, hogy bírják e a mostani radiátorok azt a nyomást. 
Nézzük meg mielıtt hozzá nyúlunk, hogy milyen megoldások jöhetnek szóba. 
 
Basky András polgármester: Természetesen, ez még úgyis a késıbbiekben lesz majd kérdés, hiszen 
anyagi vonzata is lesz, így tárgyalnunk is kell majd, most csak említettem, hogy a feladatot majd meg 
kell oldanunk. 
 
Köszönöm a hozzászólásokat, javaslatokat. 
Kérdezem, hogy szavaztathatok e, vagy ezzel kapcsolatban van még kérdés, vélemény?  
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a bérleti szerzıdést a kiegészítésekkel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
37/2011. (IV.13.)  ÖH 
A volt  Szülıotthon hasznosítására 
beérkezett pályázat elbírálása 
 

Határozat 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a White System Kft. 
pályázatát, mely Lajosmizse, Dózsa Gy. út 123. (2295hrsz.) szám alatti ingatlanra (volt 
Szülıotthon) vonatkozik. A Képviselı-testület felhatalmazza Basky András polgármestert 
az elıterjesztés mellékletét képezı bérleti szerzıdés aláírására, az alábbi módosításokkal: 

- az ingatlan bérbeadásánál kivételt képez a Dózsa György útról közvetlenül 
megközelíthetı, a fıépülethez utólag hozzátoldott épületrész, a két garázs 
kivételével. 

- a bérleti szerzıdés 1.4 pontjában a díjmentes használat végsı határideje 2011. 
július 31-re módosul 

- a bérleti szerzıdés 1.5 pontjában meghatározott bérleti jogviszony kezdı 
idıpontja 2011. április 20. 

- a bérleti szerzıdés 2.2 pontjában meghatározott bérleti díj összege 125 000.- 
Ft-ra módosul, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat Áfa mentes. Ugyanezen 
pontból kikerül a bérlı közteherviselési kötelezettségére vonatkozó rész. 

- a bérlı további kötelezettségei közé tartozik az albérlık magatartásáért való 
polgárjogi felelısség. 

- a bérleti szerzıdés 4.3 pontja kiegészül a festéssel, mázolással, az utcafront 
rendben tartásával, valamint télen a síkosság mentesítéssel. 

- a bérleti szerzıdés 4.9 pontjában rögzített felújítási és átalakítási munkálatokat 
a bérlı saját költségére végzi. Kikerül ebbıl a pontból „ Az értéknövelı 
beruházásokat az Önkormányzat külön megállapodás alapján engedélyezi”. 

- a bérlemény átalakítása során tekintettel kell lenni arra, hogy az épület helyi 
védettségre jelölt, a homlokzatot ennek megfelelıen nem lehet átalakítani. 

 

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2011. április 13. 

 

5./ Napirendi pont: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési Terve   
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Minden évben április közepéig el kell fogadni a közbeszerzési tervet. 
Azonban ha a közbeszerzési tervben nem szereplı beruházás merül fel, akkor a tervet évközben lehet 
módosítani, illetve az is elıfordulhat, hogy mivel terv, nem minden közbeszerzés valósul meg. 
Nyilván a kollégákkal végiggondoltuk azokat a munkálatokat, melyek közbeszerzésbe esnek majd, 
ilyen például a szilárd hulladék lerakó és a folyékony hulladék lerakónak a rekultivációja. Ezek azok, 
melyeknek a munkálatai a közeljövıben el is kezdıdnek majd. A továbbiakban pedig azokat a 
dolgokat írtuk bele, melyekrıl úgy gondoljuk, hogy majd közbeszereztetni kell. Ilyen például a KEOP-
os pályázat melyen a csatornázás valósul meg. Ha lesz KEOP illetve DAOP pályázat azokat is 
közbeszereztetni kell. 
 
Ha egyéb javaslat, kérdés nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a közbeszerzési tervet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - 
az alábbi határozatot hozta: 
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38/2011. (IV.13.) ÖH. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának 
2011. évi Közbeszerzési Terve 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzatának 
2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és elfogadta. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. április 13. 
 
6./ Napirendi pont: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja   
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ez is egy olyan anyag, amit a választások után minden alkalommal el 
kell készítenünk. A gazdasági programot 2007-2014 közötti idıtartamra fogadtuk el. A négy év a 
minimum amit el kell fogadnunk, nálunk ez eddig hosszabb volt, így csak felül kell vizsgálnunk, 
illetve be kell építenünk az új információkat. Új információ például, hogy az Új Széchenyi Tervnek 
megfelelıen átgondoltuk azokat a lehetıségeket, melyek az önkormányzat számára kedvezıek 
lehetnek, illetve látható az elıterjesztés végén, hogy nemcsak az önkormányzat nyertes pályázatai 
láthatóak az anyagban. Mindannyian láthatjuk, hogy nagyon sok olyan vállalkozás van városunkban, 
amely sikerrel vett részt egy – egy pályázati fordulóban. A Gazdasági programot valamennyi bizottság 
megtárgyalta, változtatás, javaslat két alkalommal történt. Az egyik javaslat, hogy a hetedig oldalon a 
célkitőzések közé, szeretné a MG bizottság, ha betennénk egy olyan célkitőzést is, hogy 
mezıgazdasági és élelmiszeripari kiállítás a helyi vállalkozások bevonásával. Ezt akkor betennénk a 
célkitőzések közé. Ezen túl beépítenénk még három olyan lehetıséget, amelyet jó lenne megvalósítani. 
Ezek közül az egyik, az önkormányzat jármő parkjának fejlesztése. Vannak az önkormányzat 
intézményeinek olyan jármővei, melyeknek az idı elırehaladtával a cseréje szükségessé válik. A 
másik nagyobb problémánk, a belvárosban, fıleg a Városház tér környékén a parkolás. Fıleg akkor 
okoz majd ez nagyobb gondot, amikor sikerül egy másik Városház teret kialakítani, akkor majd az 
autóknak még kevesebb hely áll majd rendelkezésére parkolás szempontjából. Ezért fontos 
megvizsgálnunk, hogy hátha ki tudnánk alakítani egy parkolóházat valahol a belvárosban. Felmerült a 
lehetısége annak, hogy esetleg a régi tőzoltószertár helyén ki lehetne alakítani. Ezt majd meg kell 
vizsgálnunk. A harmadik dolog pedig az orvosi eszközök cseréje lenne, amennyiben ez bármilyen 
módon lehetséges.  
Ezek voltak azok a változtatások, melyeket a bizottságok tettek. 
A bizottságok elnökeit kérdezem, hogy van e valami, amit esetleg szeretnének még elmondani. 
Józsáné dr. Kiss Irén. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm szépen! 
Polgármester úr is elmondta, a változtatásokat. Még egy dolgot szeretnék mondani, javasolni, ez az 
lenne, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások energetikai korszerősítését el kellene végezni. 
Vannak még olyan lakások melyek önkormányzati tulajdonban vannak, ezzel alapjaiban az OTP feletti 
lakásokra gondolok.  
A másik, amit mondani szeretnék, hogy tudom, hogy az elıkészítés egy nagy lélegzető munka. A 
jelentısége ott van, hogy amikor egy nagyobb fejlesztés kerül megvalósításra, akkor ennek 
összhangban kell lennie a programmal. Így tartalmaznia kell az összes nagyobb tervünket. Egy 
észrevételem lenne, hogy a közelmúltban szóba került a régi tőzoltószertár sorsa. Nem mindegy, hogy 
egy új funkciót szeretnénk ott kialakítani, vagy esetleg le szeretnénk bontani. Errıl beszélhetünk most, 
vagy esetleg máskor ejtsünk róla szót. 
Köszönöm szépen. 
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Basky András polgármester: Azt gondolom, hogy a 13. oldalon szerepel ez a terv. A késıbbiekben 
ejtünk majd róla szót, mire használjuk majd azt az épületet, azt a területet. Nincs eldöntve, hogy 
milyen célra fordítjuk. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı:  Én személy szerint elbontanám azt az épületet, nem oda való, 
mindenki láthatja milyen állapotban van. 
 
Basky András polgármester: Értem. Akkor jobban megfelelne ha a 13. oldalon a négyes pontban az 
említett mondatba az és szó helyett a vagy szó kerülne?  
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Igen, köszönöm szépen! Az ottani lakók is jelezték a parkolóház 
iránti igényüket.  
 
Basky András polgármester: Minden amirıl beszélünk az alapvetıen pénz kérdés.  
Belusz László jelezte, hogy szólni kíván. 
 
Belusz László képviselı: Köszönöm szépen. 
Azt szeretném elmondani, hogy a program 36. oldalán található a Csutorás Népzenei táborra 
vonatkozó szakasz. Véleményem szerint ezt ki kellene vennünk, mert jelenleg nem mőködik az 
említett szervezet.  
Emellett hozzá tenném, hogy a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a program tervezetet.   
 
Basky András polgármester: Értem, az úgy nem igaz, hogy mőködik, hanem mőködött. Ha 
kivesszük és esetleg a késıbbiekben újra mőködni fog, akkor majd újra tárgyaljuk, és akkor beépítjük. 
 
Orbán Antal képviselı: Akkor benne is hagyhatnánk. 
 
Basky András polgármester: Nem jó megoldás, mert fizikailag nem mőködik, ha pedig a 
késıbbiekben újra mőködni fog, akkor pedig be tudjuk újra építeni.  
 
Amennyiben egyéb javaslat nincs, az elhangzott módosításokkal együtt szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadja, a módosításokkal együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, – ellenszavazat és tartózkodás nem volt - 
az alábbi határozatot hozta: 
 
39/2011. (IV.13.) ÖH  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Gazdasági Programját megtárgyalta és az alábbi kiegészítésekkel 
elfogadja:   
- A 2011. évi népszámlálási adatok publikálását követıen az abban megjelentetett 

Lajosmizsére vonatkozó adatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete szükség esetén a Gazdasági Programjába beépíti és annak alapján szükség esetén 
a gazdasági programot felülvizsgálja. 

- az önkormányzati gépjármőpark folyamatos cseréje 
- orvosi eszközök cseréje pályázati úton 
- parkolóház építésének megvizsgálása 
- mezıgazdasági és élelmiszeripari kiállítás szervezése a helyi vállalkozások bevonásával 
- önkormányzati tulajdonú lakások energetikai korszerősítése 
- a gazdasági program II. Gazdasági versenyképesség fejlesztése címe Kapcsolódó 

fejlesztési elképzelések alcím 4 pontjában az „és” helyett „vagy”  
- kikerül a Gazdasági Programból a Csutorás Nemzetközi Népzenei – és Néptánc tábor 

mőködésével kapcsolatos mondat 
 

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2011. április 13. 
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7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzat mezıgazdasági gépvásárlása  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Basky András polgármester: Az elmúlt alkalommal a gépvásárlást 
már tárgyalta a testület, sıt már a költségvetésnél is folyamatosan tárgyaltuk. Ahhoz, hogy a 
karbantartási munkálatokat teljes mértékben el tudjuk látni szükségünk van egy mezıgazdasági 
gépıre. Az elmúlt év végén, amikor a traktor elromlott több fontos feladatot sem tudtunk elvégezni. 
Akkor merült fel, hogy vásárolnunk kellene egy olyan gépet, mely többféle feladatot is képes ellátni, 
így megkönnyítenénk a saját munkánkat, sokkal hatékonyabban tudnánk ellátni feladatainkat.  
Azon is gondolkoztunk, hogy érdemes lenne olyan gépet vásárolnunk, mely egyben több feladatot 
képes ellátni. Így felkértük a MG bizottságot, hogy vizsgálja meg a lehetıségeket. Egy biztos, hogy a 
közeljövıben legalább két gépre lesz szükség, az egyik az, amellyel el tudjuk látni a nagyobb 
feladatokat, például a téli hó eltolásokat, illetve a külterületi utakon végzendı feladatokat, a másik gép 
egy kisebb és gyorsabb gép, mellyel például a járdákat tudnánk hatékonyan karban tartani. Most a 
nagyobb gép vásárlása lenne a fontosabb, arra lenne jelen pillanatban nagyobb szükségünk. Erre 
kellene most koncentrálnunk, hiszen azok a kisebb gépek, melyek leamortizálódtak ugyan, de a 
karbantartásoknak köszönhetıen még mőködı képesek, még el tudják látni a feladatokat. Ezért a 
nagyobb gép vásárlásában gondolkodni kell. 
Az lenne a legjobb megoldás, ha a gépbeszerzést pályázat útján meg tudnák valósítani.  
Az ajánlatokat a MG és a PTK tárgyalta és az MTZ 820.4-es típusú traktort kellene megvásárolni a 
hozzá tartozó kiegészítésekkel a NAGYTRAKTOR KFT-tıl. Abban gondolkodhatunk, hogy pályázat 
útján vásároljuk meg, emellett mindenképpen a lízingben kellene gondolkodnunk. Könnyebben ki 
tudnánk a részleteket gazdálkodni, mint egy összegben. 
Elsısorban várnunk kellene egy kicsit a pályázatra, amennyiben nem kerül kiírásra, akkor kell a 
lízingen gondolkodnunk. A határozattervezetünk is erre vonatkozik.  
 
Kérdezem, hogy van-e még egyéb kérdés, hozzászólás e napirendhez?  
Alpolgármester úr szeretne hozzászólni. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Köszönöm!  
Ha lesz pályázati lehetıség, akkor ugye nem lízingrıl beszélünk, hanem megvásároljuk a gépet? 
Akkor lehet másik gépet is választani mellé? 
Tehát most nem döntünk az MTZ-rıl, hanem gyakorlatilag megvárjuk a pályázati lehetıséget. 
 
Basky András polgármester: Így van. Abban az esetben döntünk, ha pályázat útján biztosan nem fog 
mőködni, nekünk kell a pénzrıl gondoskodni. 
Amennyiben új körülmény merül fel újra beszélünk róla, de a jelenlegi határozattervezet errıl szól. 
 
Orbán Antal képviselı: Az lenne a kérdésem, hogy a pályázatra meddig fogunk még várni? 
 
Basky András polgármester: Néhány hónapon belül ez ki fog derülni. Információink szerint egy – 
két hónapon belül kiírásra kerül egy pályázat. Ha nem írják ki, akkor kerül sor a saját erıbıl történı 
vásárlásra. 
Apró Ferenc képviselı úr. 
 
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm! 
A határozattervezet második részét támogatnám, valósítsuk meg pályázat útján. A lízing kapcsán 
annyit elmondanék, hogy nem biztos, hogy kedvezıbb a lízing, mintha mi magunk vásárolnánk meg. 
Így a pályázatot támogatnám. 
 
Basky András polgármester: Nyilvánvalóan mindannyian a pályázatot részesítjük elınyben, de ha 
nem lesz ilyen lehetıség, akkor kell egy másik megoldás is. 
Akkor a határozattervezet egyes és kettes pontját külön szavazatatom, azonban felcserélném a két 
tervezetet. 
 
Aki elfogadja, az elsı határozattervezet kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, – ellenszavazat és tartózkodás nem volt - 
az alábbi határozatot hozta: 
 
40/2011. (IV.13.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzat mezıgazdasági gépvásárlása ( vásárlás ) 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testülete a mezıgazdasági gépbeszerzésre pályázatot 
nyújt be, a pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.  
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. április 13. 

 
Aki elfogadja a kettes határozattervezetet kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, – 1 ellenszavazat és tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2011. (IV.13.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzat mezıgazdasági gépvásárlása ( lízing )  

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete amennyiben pályázat kiírására nem 
kerül sor, vagy a pályázat benyújtása nem lehetséges, vagy a pályázaton az önkormányzat nem 
nyer, abban az esetben elfogadja a NAGYTRAKTOR Mezıgazdasági Gépalkatrész Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. ajánlatát, az MTZ-820.4 típusú gép lízingje mellett dönt, 6.000.000 Ft + Áfa 
értékben. Az eszköz fedezetét a 2011. évi költségvetés Közutak, hidak üzemeltetésére, 
fenntartására tervezett összeg biztosítja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a 
lízingfeltételek egyeztetésére és a lízingszerzıdés megkötésére.  

 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. április 13. 

 
 
SZÜNET 

 
 

Mielıtt folytatnánk a napirendek tárgyalását, két információt szeretnék megosztani, ezek az ülés 
kezdetekor még nem voltak a birtokomban. 
Az egyik információ, hogy az óvoda vezetıje tájékoztatott róla, hogy az esélyegyenlıségi pályázaton 
az óvoda 3 318 216.- Ft-ot nyert, amely két részbıl tevıdik össze, az egyik egy programtámogatás 
1 795 000.- Ft értékben, amelyen eszközöket berendezéseket lehet vásárolni az óvodába. A másik 
része pedig a pedagógusok támogatása, akik a halmozottan hátrányos helyzető gyermekekkel 
foglalkoznak, ez egy 1 523 000.- Ft értékő támogatás. Gratulálunk az Óvodának, épüljön, szépüljön a 
továbbiakban is! 
A másik dolog pedig, hogy tisztelendı úr jelezte, hogy vasárnap mindenkit nagy tisztelettel vár a 
gyülekezetbe, miután a Kunszentmiklósi gimnázium tanulói lesznek a vendégek. Aki el tud menni 
vegyen részt, szeretettel várják, vasárnap tíz órakor. 
 
8./ Napirendi pont 
A KTTT-vel 2011. évre kötött megállapodások elfogadása  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A megállapodás arról szól, hogy vannak olyan feladatok, melyeket a 
kistérségen keresztül, illetve azzal közösen látunk el. Ilyen a logopédia, egyes szociális ellátások, a 
közoktatás, a pszichiátriai szenvedélybetegekre vonatkozó feladatok.  
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Ezekre a feladatokra az elıterjesztésben látható mértékő támogatásokban részesülünk. Ezek a 
megállapodások láthatóak az elıterjesztés mellékletében. 
A PTK tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Van – e valakinek javaslata, véleménye a határozatokhoz. Amennyiben nincs, kérem, hogy aki 
egyetért az I. határozattal, kézfelemeléssel jelezze. 
 Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2011. (IV.13.) ÖH 
Logopédiai szakszolgálati feladatok  
ellátására megállapodás kötése 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor Önkormányzata az 
elıterjesztés 1. melléklete szerint megállapodást köt a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulással logopédiai szakszolgálati feladat ellátására. Egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

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

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2011. április 13. 
 
Basky András polgármester: Van – e valakinek javaslata, véleménye a határozatokhoz. Amennyiben 
nincs, kérem, hogy aki egyetért az II. határozattal, kézfelemeléssel jelezze. 
 Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2011. (IV.13.) ÖH 
Családsegítés, házi segítségnyújtás,  jelzırendszeres házi segítségnyújtás,  
szociális étkeztetés, nappali ellátás,  
gyermekjóléti szolgálat ellátására megállapodás kötése 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás 
gesztor Önkormányzata az elıterjesztés 2. melléklete szerint megállapodást köt a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással családsegítés, házi segítségnyújtás, 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, 
gyermekjóléti szolgálat ellátására. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy 

az 1. pontban foglaltakról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testületét soros ülésén tájékoztassa. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2011. április 13. 
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Basky András polgármester: Van – e valakinek javaslata, véleménye a határozatokhoz. Amennyiben 
nincs, kérem, hogy aki egyetért az III. határozattal, kézfelemeléssel jelezze. 
 Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
44/2011. (IV.13.) ÖH 
Közoktatási feladatok  
ellátására megállapodás kötése 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor Önkormányzata az 
elıterjesztés 3. melléklete szerint megállapodást köt a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulással közoktatási feladatok ellátására. Egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

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

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2011. április 13. 

Basky András polgármester: Van – e valakinek javaslata, véleménye a határozatokhoz. Amennyiben 
nincs, kérem, hogy aki egyetért az IV. határozattal, kézfelemeléssel jelezze. 
 Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
45/2011. (IV.13.) ÖH 
Pszichiátriai és szenvedélybetegek  
nappali ellátására megállapodás kötése 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés 4. 
melléklete szerint megállapodást köt a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással 
pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására. Egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2011. április 13. 

 
9./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt rendezvények 
támogatására 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A Lajosmizsei Napok rendezvényéhez 200 eFt-ot szeretnénk 
pályázaton nyerni. Ezt a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta. Van-e 
valakinek észrevétele ezzel kapcsolatban? 



 58 

Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt 
rendezvények támogatására, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2011. (IV.13.) ÖH 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat  
által kiírt rendezvények támogatására 
 

Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun 

Megyei Önkormányzathoz a Lajosmizsei Napok rendezvénysorozat támogatására. 
 

2) A Lajosmizsei Napok rendezvénysorozat megszervezéséhez szükséges saját forrás összege 
Lajosmizse Város Önkormányzatának a 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.24.) 
önkormányzati rendelet 5. mellékletében a „Mővelıdési Ház” c. oszlopban az 1.1.3. dologi és 
egyéb folyó kiadások soron szerepel. 

 
3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Basky András 

polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentációk aláírására, illetve nyertes 
pályázat esetén a Támogatási szerzıdés elıkészítéséhez szükséges dokumentumok 
beszerzésére, a Szerzıdés aláírására, és a projekt megvalósítása, elszámolása során felmerülı 
dokumentumok aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2011. április 13. ill. 2011. április 29. 
 
10./ Napirendi pont 
Tájékoztató a 20 férıhelyes bölcsıde építésérıl 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A Képviselı-testületi ülés elıtt került sor a bölcsıde megtekintésére. A 
bölcsıde ünnepélyes átadó ünnepsége 2011. május 03-án 10.00 órakor lesz. Felkértük dr. Kerényi 
János Kormánybiztos Urat, hogy az ünnepi beszédet mondja el. İ fogja átadni ezt az épületet. Vannak 
még feladataink, amik ránk várnak. Próbáljuk a költségeket lecsökkenteni, amennyire tudjuk. Közel 4 
M/Ft-ot mellé kell tennünk az udvar, kerítés megvalósításához. Ezt majd akkor tesszük oda, amikor 
látjuk, hogy mennyit tudunk csökkenteni a költségekbıl. 
Kérdezem a Képviselı-testületet, tudomásul veszi-e a tájékoztatót. Amennyiben igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
47/2011. (IV.13.) ÖH 
Tájékoztató a 20 férıhelyes bölcsıde építésérıl 

 

Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete Basky András polgármesternek a 20 férıhelyes 
bölcsıde építésérıl szóló beszámolóját tudomásul veszi. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. április 13.  
 
 
11./ Napirendi pont 
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Megállapodás módosítása a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással a közfoglalkoztatás 
lebonyolítása tárgyában 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elmúlt idıszakban döntöttünk arról, hogy a közfoglalkoztatást 
továbbra is a Kistérségen keresztül bonyolítjuk.  
A rövid idıtartamú közfoglalkoztatáshoz pályázat benyújtására lenne szükség. Kérdezem, hogy ezzel 
egyetért-e a Képviselı-testület? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzék. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
48/2011. (IV.13.) ÖH 
Pályázat benyújtása rövid idıtartamú  
közfoglalkoztatásra  

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a rövid idıtartalmú 
közfoglalkoztatás támogatására. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázathoz szükséges saját 
forrást Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésérıl 
szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet  4. mellékletében a „Céltartalék részletezése ” c. 
táblázatban a „6. közfoglalkoztatás támogatása” soron biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázatok benyújtásához szükséges dokumentációk aláírására illetve nyertes pályázatok 
esetén a hatósági szerzıdések elıkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésére, és a 
projekt megvalósítása, elszámolása során felmerülı dokumentumok aláírására.  

 
Határid ı: 2011. április 13.  
Felelıs: Képviselı-testület 
 
 

Basky András polgármester: Számos változtatás van már most és év végéig további változtatásokat 
várhatunk. Ezt a megállapodást, ha elfogadjuk, akkor azokat a feladatokat, amiket eddig elvégeztek, 
továbbra is elvégeznék.  A továbbiakban az önkormányzat, illetve az intézmények lennének az aláírók 
a közfoglalkoztatási szerzıdéseket illetıen. A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
tárgyalta az anyagot, elfogadásra javasolta.  Van-e észrevétel, kérdés a napirenddel kapcsolatban?  
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a megállapodás módosítását a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulással a közfoglalkoztatás lebonyolítása tárgyában. 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2011. (IV.13.) ÖH 
Megállapodás módosítása a Kecskemét és Térsége  
Többcélú Társulással a közfoglalkoztatás lebonyolítása tárgyában 

 

 Határozat 

 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás - a közfoglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó – 
megállapodás- tervezetét.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással kötött – a közfoglalkoztatás megszervezésére és 
lebonyolítására vonatkozó – megállapodást aláírja.  

 
Határid ı: 2011. április 13.  
Felelıs: Képviselı-testület 
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12./ Napirendi pont 
I. „Fekete István Általános Iskola bıvítése és felújítása Lajosmizsén és Felsılajoson” címő 
pályázat újbóli benyújtása 
II. Pályázat benyújtása a KEOP-2011-4.9.0 azonosító számú pályázati kiírásra 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Két pályázatnak a benyújtási lehetısége van elıttünk, egyik a Fekete 
István Általános Iskola bıvítése és felújítása Lajosmizsén és Felsılajoson, a másik pedig a KEOP-os, 
ami főtéskorszerősítés, hıszigetelésre vonatkozna. Az anyagot megtárgyalta a Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága. 
Kérdezem a bizottság elnökeit, hogy elmondják az ezzel kapcsolatos információikat, vagy én 
terjesszem elı? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Képviselı-testület! Ez a témakör két részbıl áll. A DAOP-os pályázathoz szeretnék 
hozzászólni, ami 2007-ben készült el. A pályázat úgy szól, hogy ha ezt a pályázatot nem kell 
átdolgozni, átemelhetık az információk, akkor 650 eFt- az árajánlata a HBF Hungaricum Kft 
pályázatíró cégnek. Azt szeretném javasolni, hogy addig, amíg konkrét projekt nem lesz ebben a 
témában, addig külsı szervezetet ne vonjunk be. Javasolnám, hogy alakuljon ki belsı körünkbıl egy 
szakmai csoport, aki ezt a projektet összeállítja, s amikor tudja Lajosmizse Város Önkormányzata, 
hogy milyen pályázatot kíván beadni, akkor vonjunk be külsı szakembereket. A 2007-es pályázat 
szerint az ajánlattevınek nem fog megkönnyebbedni a dolga, mert 2007. decemberben íródott a 
pályázat, s akkor 1125 gyermekrıl beszéltek, most a létszám 900 fı. Az a pályázat csak a régi 
épületrıl szól. A padlástérre tervezték 4 tanteremnek a kialakítását és az akadálymentesítést illetıen 
annyiban kalkuláltak, hogy a bejárat akadálymentesítését vették bele, és mosdó helyiség kialakítását. 
Az elmúlt idıszakban mi sokkal többrıl beszéltünk. A szakimai koncepciót készítik a pedagógusok. A 
szakmára alapozva kell elkészíteni a projekt tervet a mostani létszámra. Folyik oktatás az általános 
iskolában, a kollégiumban a 300 kollégista helyett 88 gyermek van. A kollégiumnak van egy rendkívül 
nagymértékő funkció váltása. Beszéltünk a tornacsarnok bıvítésérıl és az MSZMP Székházból egy 
szükségtorna terem kiváltásáról és egy étkezı felújításáról. Beszéltünk arról, hogy folyik még oktatás 
a Mathyász utcai épületben, a Súri Iskolában és iskolaotthonos oktatás folyik a gépállomáson, s ennek 
az iskolaotthonos oktatásnak egy része beköltözött a kollégium épületébe. A pályázatkészítı akkor a 
bejárati akadálymentesítéssel számolt, viszont ha a tetıtérbe kerülne beépítés, akkor oda is kellene 
akadálymentesítés, s ezzel jelentısen megnı a költség. Amikor arról volt szó, hogy az Egészségház 
liftet akar építeni, vagy sem, akkor inkább a szolgáltatások teljes átszervezésérıl döntöttünk úgy, hogy 
az emeleten lévı szolgáltatásokat a földszintre költöztettük. A lifthez szükség lett volna az építészet 
átalakítására, ami rendkívül megnövelte volna a költségeket. Ezzel a költségekkel kell számolni az 
iskola esetében is. A padlástér 600 m2-es bıvítését nem tartom szükségesnek.  Új iskolapadok, székek, 
tárgyaló helyek, szakmai eszközök sem voltak benne a korábbi tervezetben. Alapjaiban ezt a projektet 
fel kell építeni, a mostani lehetıségekhez át kell dolgozni. Ezért javaslom egy szakmai csoport 
kialakítását, aki kidolgozza a projektet és utána lehet külsı szakértıt megbízni. 
Köszönöm. 
 
Basky András polgármester: Kérdés, vélemény az elhangzottak kapcsolatban? 
 
Holminé Sebık Márta képviselı: Azt javaslom a szakmai csoportnak, hogy kérjen fel olyan 
szakértıt, aki költségbecslést tud elvégezni, hogy ez a 250 M/Ft-os pályázat mire lesz elég. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Elsıdleges az, hogy mit akar az önkormányzat. A pedagógiai 
oktatási koncepció alapján meghatározza az önkormányzat, hogy a következı idıszakban mit szeretne. 
Ezt a szakmai csoport elkészíti. Ha ezt az önkormányzat elfogadja, akkor az építészmérnöknek meg 
kell tervezni. Ha elkészültek a tervek, akkor lehet a költséget nézni. A dokumentációt engedélyeztetni 
kell. Szeptembertıl várható ez a pályázati kiírás. Jó lenne, ha addigra, mire megjelenik a pályázati 
kiírás, elkészülne a pályázat, hogy azonnal beadható lenne. Itt egyfordulós pályázatról van szó, 
szeptemberig készen kell lenni a tervnek és a munkamenetnek is el kell készülni. 
 
Basky András polgármester: Amikor elkészült a terv és látszik, hogy mit szeretnénk megvalósítani, 
ezért kell elıkészítı munkát végezni. Az elıterjesztés része a KEOP-os pályázat, mely 
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főtéskorszerősítésre, hıszigetelésre vonatkozik. Az anyagban láthatók azok a cégek, akiktıl ajánlatot 
kértünk. A bizottságnak az volt a javaslata, hogy a következı napokban tovább folytatódjanak a 
megbeszélések.  Megnézik, hogy mik a mi elképzeléseink, s utána tudják, hogy mi fér bele ebbe a 250 
M/Ft-os pályázatba, hogyan lehet megoldani a régi épületben, s a kollégiumban például az ablakcserét. 
A határozati javaslatban olyan változtatási javaslat legyen a 6. oldalon a 2./ pontban, hogy Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy szakmai csoportot 
hozzon létre a projekt megvalósítására. A szakmai csoport tagjainak gondoltam megválasztani az 
intézményirányító- és településfejlesztési iroda vezetıjét, pályázati referenseit, intézményvezetıket, 
Nagy Erzsébetet, Szilágyi Ödönt. 
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy elfogadható-e ez így. Amennyiben igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –az 
alábbi határozatot hozta: 
 
50/2011. (IV.13.) ÖH 
Pályázat újbóli benyújtása a Dél-alföldi Operatív  

Program keretében tervezett, DAOP-4.2.1. kódszámú, 

„Oktatásfejlesztés” címő konstrukcióra 

Határozat 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata újból benyújtja pályázatát a 
Dél-alföldi Operatív Program keretében tervezett DAOP-4.2.1. kódszámú, „Oktatásfejlesztés” 
címő konstrukcióra. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a projekt terv összeállítására hozzon létre egy szakmai munkacsoportot. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat benyújtására, a pályázathoz szükséges dokumentumok beszerzésére és a pályázati 
eljárás során az Önkormányzat nevében megteendı nyilatkozatok megtételére. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
vegye fel a kapcsolatot Felsılajos Község Önkormányzatával a pályázat tartalmának 
összeállításával kapcsolatban. 

 
Határid ı: 2011. április 13. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 
Basky András polgármester: A II. határozat-tervezetben nem mondanánk meg, hogy ki az, aki biztos 
befutó, hanem azt mondanánk, hogy folytatjuk az egyeztetést ezekkel a cégekkel és az elıkészítést. 
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e hozzászólás? 
 
Holminé Sebık Márta képviselı: A II. határozat-tervezethez becsatolt ajánlatokkal kapcsolatban 
nekem aggályaim vannak. Érzésem szerint teljes mértékben elınytelen az egyik ajánlat, mondván, 
hogy gázkazán vásárlására vagy létesítésére ad ajánlatot az ajánló. Nyolc évig vállalná az 
önkormányzat az elkötelezettséget, és utána kerülne a tulajdonába. Nyolc évig nem szabad elkötelezni 
magunkat, mert az óvodánál 219.000.- Ft, az Egészségháznál pedig 650.000.- Ft a megtakarítás. 
 
Basky András polgármester: Javaslat, hogy az 1.,2.,3.,4. csoporttal folytassuk a konzultációt, az 5-
öst kivennénk. Kérdezem, hogy a határozat-tervezet elfogadható-e így, hogy az öt ajánlattevıbıl 
néggyel folytatjuk a konzultációt.  Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
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51/2011. (IV.13.) ÖH 
A KEOP-4.9.0. azonosító számú pályázat elıkészítése irányvonalának meghatározása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a polgármestert, hogy a KEOP-
4.9.0. azonosító számú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” címő pályázati kiírással kapcsolatos szakmai munkát a GKIeNET Internetkutató és 
Tanácsadó Kft.-vel, a NeoQuest Projektmenedzselési és Tanácsadó Kft.-vel, a Megújuló Energia 
Központ Bt.-vel és a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.-vel, mint ajánlattevıkkel folytassa és a 
kidolgozott anyagot annak elkészülte után terjessze a Képviselı-testület elé. 
 
Határid ı: 2011. április 13. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 
13./ Napirendi pont 
dr. Csire Géza háziorvos rendelési idejének megváltoztatásához hozzájárulás 
Elıadó: Basky András polgármester 

Basky András polgármester: dr. Csire Géza háziorvos rendelési idejének megváltoztatását kérte. 
Kérelmében leírta, hogyan szeretné megváltoztatni a rendelési idejét a jövıben, mely a következı: 

Hétfı: 14,00-18,00 óráig, 
Kedd, szerda, csütörtök: 8,00-12,00 óráig, 
Péntek: 7,00-11,00 óráig. 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
52/2011. (IV.13.) ÖH 
dr. Csire Géza háziorvos rendelési idejének 
megváltoztatásához hozzájárulás 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr. Csire 
Géza háziorvos rendelési ideje az alábbiak szerint változzon: 
Hétfı: 14,00-18,00 óráig, 
Kedd, szerda, csütörtök: 8,00-12,00 óráig, 
Péntek: 7,00-11,00 óráig. 

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

hogy dr. Csire Gézával az Önkormányzat kötelezı feladatát képezı háziorvosi szolgáltatás 
területi ellátási kötelezettséggel történı ellátására kötött megállapodást fentieknek 
megfelelıen módosítsa. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. április 13. 

 
14./ Napirendi pont 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A megállapodásunkat a törvényi változások miatt kellett tárgyalni, 
hogy tudjuk állami támogatást lehívni. A megállapodásunkban néhány dolgot átvezettünk, ilyen a 
lakosságszám megváltoztatása, mert ez alapján fizetjük a Kistérséghez a tagdíjat. Ilyen még a szociális 
étkeztetés, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás. Belekerülne a fogyatékkal élı szenvedélybetegek 
nappali ellátása is. 
A közszolgáltatások változását átvezetnénk a megállapodáson. A turizmussal kapcsolatos 
tevékenységet bıvebben kifejtjük. Átvezetésre kerül a törvényességi ellátás. Közös vagyontárgyakban 
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bekövetkezett kár esetén a kárviselést tartalmazza a vagyon megállapodás. Aki a kárt okozta, az viseli 
az azzal kapcsolatosan felmerült költségeket. 
Megvizsgálásra kerültek a létszámok, hogy melyik település mekkora létszámmal bír. Eddig  
Lajosmizse a harmadik legnagyobb település volt, most a második helyet foglalja el. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdése, véleménye? Amennyiben 
nincs, aki elfogadja a társulási megállapodás módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
53/2011. (IV.13.) ÖH 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás  
Társulási megállapodásának módosítása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés mellékletét 
képezı Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás módosított Társulási megállapodását egységes 
szerkezetbe foglalva. Egyúttal a módosított társulási megállapodás aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2011. április 13. 
 
15./ Napirendi pont 
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: A legutóbbi alkalommal Orbán Antal képviselı Úrnak volt egy 
javaslata, hogy a fıtéren lévı villanyoszlopokat szüntessük meg. Belusz László képviselı Úr ezt 
körbejárta. Kérném İt, mondja el, hogy mi a jelenlegi álláspont. 
 
Belusz László képviselı: A Városháztéren található 2 oszlop önmagában nem elbontható, mert ez az 
egyik vége a vezetéknek, s akkor eldıl az egész sor. Vagy elbontjuk az egészet, vagy nem. Az 
áramszolgáltató ingyen elbontja, de ez a sor a közvilágítást látja el. Két db lámpatest világít, egyik 
mindenképpen indokolt, hogy megmaradjon, ami az aranyesıs bokor mellett van. 
Az önkormányzat udvarában lévı lámpa elbontható lenne, mert vannak gömblámpák. Ahhoz, hogy a 
világítás megmaradjon, további kellékekre van szükség. Ehhez árajánlatot kértem. Ez 549.000.- Ft + 
ÁFA lenne, ami tartalmaz az aranyesıs kertben egy kandeláber felállítást és egy vezeték megtoldást. 
Az önkormányzatnak kell eldönteni, hogy hogyan lépjünk tovább. 
További interpelláció, hogy Lajosmizsén a Rákóczi utca és a Dózsa György út sarkán található egy 
beton hirdetı tábla, ennek a teteje bármikor leeshet. 
A közutak útburkolatának szélén kis kövek, gallyak találhatók. Van-e arra mód és lehetıség, hogy ezt 
el lehessen távolítani. 
 
Basky András polgármester: Ez jó, hogy elbontják ingyen a vezetékrendszert, de nem lesz 
közvilágítás. Azt kell megnézni, hogy ha a közvilágítás megszőnik, s még további beruházásokra van 
szükség ahhoz, hogy legyen, akkor meggondolandó. Ha két lámpa nem világít a belvárosban, elég 
problémás lenne. Ezt végig kell gondolni, várom az észrevételeket. 
Hirdetı táblának a tetejét vissza kell tenni. 
A közutak mellett lévı kis köveknek, gallyaknak az eltávolítására a kollégák megmondják, hogy 
milyen lehetıségek vannak. Lehet, hogy a lakosságot meg lehetne kérni arra, hogy ezt távolítsák el. A 
jegyzı asszony mondja, hogy a következı havi újságban közzétesszük, hogy mindent szüntessen meg 
a lakosság, ami a háza elıtt balesetet okoz. Azzal jelentetjük meg a cikket, hogy ellenırizni is fogjuk 
ezt a tevékenységet. 
 
Kollár László képviselı: Kiskırösön járva egy élelmiszer kiállításon szép élelmiszereket láttunk, 
amit a helyi termelık állítottak ki. Különbözı gyümölcslevek voltak, amik 100 %-os gyümölcsbıl 
készültek. Lajosmizsén több 100 ha meggy ültetvény van, jó lenne Lajosmizsén is ilyet megjelentetni. 
Örültem neki, hogy a játszótéren a hinták lengéscsillapítójának cseréje megtörtént. 
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Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Az elmúlt év ıszén gömbjuhar fákat ültettünk a Mizsei úton az 
önkormányzat jóvoltából. Tíz db fa még arra vár, hogy el legyen ültetve. A társas ház ezt felvállalta, 
Szőcs Mihály társasházi közös képviselı a közhasznú dolgozók segítségét kétszer is igénybe próbálta 
venni, ez sajnos nem sikerült neki. Szeretném az önkormányzattól a kertészeti brigád segítségét kérni, 
hogy ez a 10 db fa el legyen ültetve. A Mizsei úton a gömbjuhar fa nagyon szép látóképet teremtene. 
 
Basky András polgármester: Én úgy gondoltam, hogy a társasház lakói ezt elültetik, de mivel nem 
tették, az önkormányzat ezt el fogja ültetni. Ez ügyben a holnapi nap folyamán intézkedem. 
 
Orbán Antal képviselı: A központi parkban egy-két pad javításra szorul, és azon kívül tervbe van 
véve a padoknak az újrafestése. Jó lenne, ha ez a jó idı beállta elıtt megtörténne. 
 
Basky András polgármester: Természetesen tervbe van véve, meg lesznek javítva. 
 
Orbán Antal képviselı: A városban található közúti jelzıtáblák festése folyamatban van-e? Az Oncsa 
soron az elsıbbségadást jelzı tábla nem látszik. 
 
Basky András polgármester: Ezt nem biztos, hogy interpellációban kell elıadni. Szilágyi Ödön 
kollégának ezt jelezni kell. Elkezdıdtek a festések, folyamatosan jönnek le a táblákról a korábbi 
festékek, vagy kijavítjuk a festést, vagy újak kerülnek.  Rapi Zoltánék dolgoznak ezen. 
 
Apró Ferenc képviselı: A villanyoszlopokon lévı virágtartók festését is el kellene végezni. Tíz éve 
kerültek fel a jelenlegi virágtartók, s addig kellene ezt megoldani, amíg nem rozsdásodnak. Kérdezem, 
hogy ez  lehetséges-e? 
Egy autós kolléga jelezte, hogy az elkerülı szakaszon valamelyik oldalon egy reflektor van, ami 
nagyon veszélyes, zavarja a vezetık látási viszonyait. 
 
Basky András polgármester: Írunk egy levelet a Gram Coop Kft-nek. Legnagyobb problémám az, 
hogy kevés a közterületen lévı létszámunk, 15-20 fıvel szeretnénk dolgozni és 4-5 fı van, aki felvette 
a munkát és azok is 4 órában vannak. Májustól, ha megkapják az alkalmasságit a közfoglalkoztatottak, 
akkor nagyobb létszámban tudunk foglalkoztatni. Több közfoglalkoztatott nem kapja meg az orvosi 
alkalmasságot a munkavégzéshez. 
 
Keresztes Ferenc képviselı: A fák nincsenek veszélyhelyzetben, mert ha valaki nem ülteti el, vissza 
lehet iskolázni és jövı ısszel hozzá lehet jutni. 
A városban járva az ember látja a szemétgyőjtı telepeket, elképesztı a helyzet, hogy nem a 
funkciójának megfelelıen használják az emberek, mert mindenféle hulladékot odavisznek. A 
győjtıket hetente viszik el, az ott lévı dolgok addig bomlásnak indulnak, aminek a következménye 
zavaró tényezı. Mivel a szemétszállítás kötelezı közszolgáltatás, ezért elsısorban azokat az 
embereket gyanúsítanám meg, akik nem használnak kukát. Egyik megoldás, hogy elégetik, a másik 
pedig, hogy kiviszik a hulladékgyőjtı szigetekre, a harmadik pedig, hogy szétszórják a határba. 
Valahogy ennek elejét kellene venni, hogy az emberek kuka nélkül legyenek, és nem tudom, hogy az 
üzemeltetınek van-e lehetısége arra, hogy kamerát helyezzen el és súlyos bírságot szabjon ki az ilyen 
elkövetıkre. 
Lajosmizsén nem lehet virágot ültetni az utcákra, mert leszedik, vagy kiszedik az egész növényt. 
A temetıben járva egy új divat terjed, mégpedig az, hogy jó néhányan sóval gyomtalanítják a sírok 
környékét. Ezt meg kellene szüntetni. Igaz, hogy volt néhány évvel ezelıtt egy kiváló gyomirtó, csak 
szét kellett szórni, de most már kivonták a forgalomból. Valamilyen más megoldást kellene keresni a 
sírok körüli gyomtalanításra. 
 
Basky András polgármester: Sajnos mindannyian tapasztaljuk, hogy a szelektív győjtık 
közkukaként mőködnek. Erre van az, hogy minden háztartásnak kukával kell, hogy rendelkezzen. Az 
elmúlt hetekben kezdtük ellenırizni azokat a helyeket, ahol külföldi vendégmunkások vannak 
elszállásolva. Ezeken a helyeken azt vizsgáljuk, hogy kötelezı közszolgáltatással rendelkeznek-e. 
Sajnos tapasztaljuk azt is, hogy bizonyos típusú vállalkozás is a napi szemetét a szelektív győjtıbe 
teszi. Ezért az önkormányzat az ellenırzését erre is kiterjeszti, hogy a vállalkozások a kötelezı 
közszolgáltatással rendelkeznek-e. Amikor kimennek ellenırizni az önkormányzat munkatársai, s ahol 
ellenırzést végeznek, nézik azt is, hogy a lakhatási feltételeknek megfelelnek-e. Ahol 
szabálytalanságot tapasztalnak, ott kötelezik arra a szállásadókat, hogy szüntessék meg a szállásadást. 
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Virágeltávolítással kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy szomorú, ha valaki a virágot más 
utcafrontjáról elviszi. A Városháza elé elültetett virágok közül nem tőnt még el virág. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Az Egészségháznál mi háromszor ültettük újra a virágokat. A 
virágládákból is kiszedik a növényeket. Ha valaki más virágát elviszi, arra nem tudok szavakat találni. 
Kérném, hogy a sóval való gyomirtást a temetıben mindenki mellızze. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Az OTP feletti lakások újbóli árverése, eladása szóba jöhet-e? 
 
Basky András polgármester: Képviselı-testületi döntés kell hozzá. Ezeket az ingatlanokat akkor 
adjuk el, ha van miért eladni, pld. ha pályázati önerıbe be tudjuk invesztálni és hasznot hoz. Azért 
nem adnám el, hogy a befolyt pénzt mőködési célra használjuk fel.  A jelenlegi pályázatokhoz 
érdemes lenne beforgatni. Döntés kérdése, hogy ha olyan áron eladható, ami nekünk megéri, érdemes 
megtenni. 
Orbán Antal képviselı: Az állaga a fenti lakásoknak nagyon romlik, értékét veszti évrıl-évre. 
 
Basky András polgármester: Egy évvel ezelıtt az OTP feletti egyik lakást 15 M/Ft-ért értékesítésre 
kijelöltük, nem volt rá jelentkezı. Kérdés az, hogy elıkészítsük-e? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Amikor az iskoláról sok-sok alkalommal beszéltünk, akkor arról 
volt szó, hogy egy profil elıkészítéssel olyan mőveletet hajtunk végre, hogy a 6-8 helyen lévı oktatási 
intézményt csökkentjük, s 3-4 helyre összetelepítjük. A központi iskola régi épületében van két 
szolgálati lakás, az újban egy. Az iskolából a szolgálati lakást elvinnénk. Az OTP feletti szolgálati 
lakást kijelölnénk iskolai szolgálati lakásként, és az iskolánál felszabadult helyiségek iskolai célt 
szolgálnának. Érdemes lenne különbözı szakembereket bevonni az elképzelések megvalósításába. 
 
Basky András polgármester: Most ezzel a dologgal nem kell foglalkozni, majd késıbb megnézzük. 
Most a lakásértékesítést nem terjesztjük a Képviselı-testület elé. 
Kérdezem, hogy van-e még interpelláció a képviselık részérıl. Amennyiben nincs, kérdezem a 
képviselıket, hogy az interpellációra adott válaszokat elfogadják-e, van-e aki nem fogadja el? 
 
Belusz László képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Apró Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Igen, elfogadom a választ. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Keresztes Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, 
megköszönöm a jelenlevık részvételét, a ma testületi ülésünket berekesztem 17.00 órakor, munkánkat 
a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 

 

K.mf. 
 
 

Basky András                    Kutasiné Nagy Katalin 
polgármester          jegyzı 
 
Jegyzıkönyv hitelesítık: 
 
 
Orbán Antal          Koller Dániel 
  képviselı                       képviselı 


