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Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
LMKOH/349-16/2019. 
 
 

Képviselő-testületi alakuló ülés jegyzőkönyve 
2019. október 25. 

 
 

Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2019. (...) önkormányzati 
rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
132/2019. (X.25.)  Polgármesteri program ismertetése 

 
133/2019. (X.25.) Önkormányzati Bizottság elnökének megválasztása  
 
134/2019. (X.25.)  Szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztása 
 
135/2019. (X.25.)  Szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztása 
 
136/2019. (X.25.)  Szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztása 
 
137/2019. (X.25.) Alpolgármesterek választása 
 
138/2019. (X.25.)  Polgármester illetményének megállapítása 
 
139/2019. (X.25.) Polgármester költségtérítésének megállapítása 
 
140/2019. (X.25.)  2019. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város 

Polgármestere részére 
 
141/2019. (X.25.) Lajosmizse Város Polgármestere szabadság megváltásával és 2019. évi 

időarányos szabadság ütemezésével kapcsolatos döntés 
 
142/2019. (X.25.)  Dr. Adonyi Lajos alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
143/2019. (X.25.) Fekete Zsolt József alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
144/2019. (X.25.)  Dr. Adonyi Lajos alpolgármester költségtérítésének megállapítása 
 
145/2019. (X.25.)  Fekete Zsolt József alpolgármester költségtérítésének megállapítása 
 
146/2019. (X.25.)  Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsába tagok 

delegálása  
 
147/2019. (X.25.)  Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 
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148/2019. (X.25.)  Faragó Környezetvédelmi Kft. 2019. 01. 01. – 2019. 09. 01. időszak közötti 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó 
beszámolójának elfogadása 

 
149/2019. (X.25.)  Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással kapcsolatos pályázat ismételt kiírása 

150/2019. (X.25.)  Döntés az „Országos Tornaterem Felújítási Program VI. ütem” 
című pályázati felhívásról 

 
151/2019. (X.25.)  Felhatalmazás tervezési feladatok előkészítésére 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A Képviselő-testület 2019. október 25-én, 08.34 órakor a Lajosmizse Városháza 
Dísztermében megtartott Képviselő-testületi alakuló ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos, Sápi Tibor, Belusz László, Sebők 
Márta, Péli Szilveszter, Borbély Ella, Fekete Zsolt, Bagó István, Lukács Józsefné, Tóth-Orlov 
Bettina és Cseh Katinka képviselők. 
A Képviselő-testület létszáma összesen 12 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző   
             
   
Egyéb meghívottak:    Farkasné Őze Angéla irodavezető 
    Szilágyi Ödön irodavezető 
    Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 
    Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
    Horváth Sándor pályázati referens 
    Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 

Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató 
    Suba Benedek mb. IGSZ vezető 

Kovács Gábor települési főépítész 
 Nagy István informatikus 
 Zalay-Marsi Katalin HVB elnök 
 Nagyné Kővári Ágnes HVB tag 
 dr. Török Tamás HVB tag  
 Fejesné Szarvas Ágnes HVB tag 
 Sápi Zsombor 
 Kiss Attiláné 
 Engelmann József 
 Koós Kata Petőfi Népe újságíró 
     

Jegyzőkönyvvezető:                         Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 
1. Napirendi pont 
Alakuló ülés ünnepélyes megnyitása 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai alakuló ülésünkön. Először 
is gratulálok a megválasztott képviselőknek, és kérem hallgassuk meg közösen a Himnuszt. 
 
Himnusz 
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen mind a 12 képviselő jelen van. 
A meghívóban 14 napirendi pont szerepel. A 2019. évi költségvetés rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést felvételre javaslom a napirendbe. Van-e kérdés, észrevétel a napirend felvételével 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a napirend felvételét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- a napirendi pont felvételét elfogadta. 
Van-e valakinek még esetleg más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem 
aki így elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-
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testület tagjai 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását fogadta el: 

 Napirend Előterjesztő 
 

1. Alakuló ülés ünnepélyes megnyitása Basky András  
polgármester 

2. Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága elnökének beszámolója a 2019. 
október 13-i választás eredményéről 

Zalay-Marsi Katalin 
HVB elnök 
 

3. Képviselő-testület eskütétele, esküokmány aláírása Basky András  
polgármester 
 

4. Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása Basky András  
polgármester 
 

5. Megbízólevelek átadása  Zalay-Marsi Katalin 
HVB elnök 
 

6. Polgármesteri program ismertetése Basky András  
polgármester 
 

7. A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása 
 

Basky András  
polgármester 
 

8. Alpolgármesterek választása, eskütétele, esküokmány aláírása Basky András  
polgármester 

9. A polgármester illetményének, költségtérítésének, cafeteriájának és 
szabadságának megállapítása 

Basky András  
polgármester 
 

10. Alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása Basky András  
polgármester 
 

11. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása Basky András  
polgármester 
 

12. I. Faragó Környezetvédelmi Kft. beszámolójának elfogadása 
II. Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatban 
Döntés az ajánlati felhívás ismételt megküldéséről 
 

Basky András  
polgármester 
 

13. Döntés a Polyák Imre Sportcsarnok felújításáról Basky András  
polgármester 
 

14. Tájékoztató a Képviselő-testület részére az összeférhetetlenségi szabályokról, 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről és a méltatlansági szabályokról 
(szóban) 
 

dr. Balogh László 
jegyző 

2. Napirendi pont 
 Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága elnökének beszámolója a 2019. október 13-i 
választás eredményéről  
Előadó: Zalay-Marsi Katalin HVB elnök 
 
Basky András polgármester: Átadom a szót a HVB elnökének, Zalay-Marsi Katalinnak. 
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Zalay-Marsi Katalin HVB elnök: A Magyar Köztársaság Elnöke 2019. október 13. napjára tűzte 
ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.  
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 309. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a 
szavazás napja előtti hetvenötödik napon, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választásának napjára tűzi ki. E kitűzés határidőben megtörtént, a Nemzeti Választási 
Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2019. október 13. napjára tűzte ki 
183/2019. határozatával.  
 
Lajosmizsén nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt 2019. szeptember 27. napjáig lehetett kérni 
a lakcím szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől, melyről a helyi választási iroda 
vezetője határozattal döntött.   
 
Ezen időpontig Lajosmizsén 291 fő roma, 2 fő német és 2 fő örmény nemzetiségű választópolgár 
került a települési nemzetiségi névjegyzéken felvételre.  
 
Lajosmizsén a választópolgárok nyolc képviselőt választottak meg közvetlenül, egyéni 
választókerületben, három képviselő pedig egy összetett számítás eredményeként jutott 
mandátumhoz (un. kompenzációs lista). A kompenzációs lista állítására az a jelölő szervezet volt 
jogosult, amely az egyéni választókerületek több mint felében jelöltet tudott állítani. A 
kompenzációs listák az egyéni választókerületekben összesített töredékszavazatok arányában 
kaptak mandátumot. Töredékszavazatnak minősült az egyéni választókerületekben a mandátumot 
nem szerző jelöltekre leadott érvényes szavazat. A mandátumot szerzett jelöltnek nem keletkezett 
töredékszavazata. 
A fentiekből az következik, hogy a kompenzációs listára a választópolgárok közvetlenül nem 
szavaztak! Szavazni csak polgármesterre, egyéni választókerületi képviselő – jelöltre, valamint 
megyei közgyűlés tagjaira lehetett.  
A roma települési nemzetiségi önkormányzat tagjaira csak azok a választópolgárok szavazhattak, 
akik a nemzetiségi választói jegyzékbe történő felvételüket kérték 2019. szeptember 27. napjáig. 
E határidő jogvesztő volt.  
 
A jelöltállítás bejelentésének határideje: 2019. szeptember 9-e volt, amely időpontig 
településünkön 3 polgármester jelöltet és - a 8 egyéni választókerületben összesen - 26 egyéni 
választókerületi képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba a HVB. A kompenzációs lista 
bejelentésének határideje 2019. szeptember 10-e volt. Ezen időpontig Lajosmizsén 3 szervezet 
állított települési kompenzációs listát, melyek a bejelentés sorrendjében a következők voltak: 

 
 
 
 

 
 
A roma nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltek bejelentésének határideje szintén 2019. 
szeptember 9-e volt. A határidő lejártáig 10 roma nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltet: 5 
főt a CÖCE részéről és 5 főt a FIROSZ jelölő szervezet részéről vett nyilvántartásba a HVB.  
 
A jelöltállítás időszakában a HVB-hez jogorvoslat nem érkezett be. 
 
A választás lebonyolítását, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítását a HVB és a 
mellette működő Helyi Választási Iroda valamint a szavazatszámláló bizottságok végezték. 
 

FIDESZ - KDNP 
Lajosmizsei Gazdakör 
FKgP 
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Jogerős választási eredmények 

 
Lajosmizse polgármester választás eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 9 522 fő  
Megjelent: 3 617 fő, a választópolgárok 37,99 %-a.  
Nem szavazott 5 905 fő, a választópolgárok 62,01%-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 3 615 db. 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 59 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 3 556 db. 
A választás eredményes, a megválasztott polgármester a FIDESZ-KDNP jelöltje Basky 
András, akire leadott érvényes szavazatok száma 1 870 db, az érvényes szavazatok számának 
52.59 %-a.  

 
A Lajosmizsei Gazdakör polgármester jelöltjére Sebők Mártára leadott érvényes szavazatok száma 
1 570 db, az érvényes szavazatok számának 44.15 %-a. 
 
A Mi Hazánk-MIÉP-FKgP polgármester jelöltjére Engelmann Józsefre leadott érvényes 
szavazatok száma 116 db, az érvényes szavazatok számának 3.26 %-a. 
 

Lajosmizse egyéni választókerületi képviselő választás eredménye 
Jegyzőkönyvi adatok 

 

Lajosmizse 1. EVK  

 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1093 fő  
Megjelent: 532 fő, a választópolgárok 48,67 %-a.  
Nem szavazott 561 fő, a választópolgárok 51,33 %-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 532 db. 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 33 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 499 db 
 
Lajosmizse 01-es egyéni választókerületében a választás eredményes, a megválasztott egyéni 
választókerületi képviselő a FIDESZ-KDNP jelöltje Péli Szilveszter, akire leadott érvényes 
szavazatok száma 255 db, az érvényes szavazatok számának 51.1 %-a.  
 
A Lajosmizsei Gazdakör képviselő jelöltjére Sápi Zsombornéra leadott érvényes szavazatok száma 
225 db, az érvényes szavazatok számának 45.09 %-a. 
 
Az FKgP képviselő jelöltjére Bártfai Róbertre leadott érvényes szavazatok száma 19 db, az 
érvényes szavazatok számának 3.81 %-a. 
 

Lajosmizse 2. EVK  
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A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1054 fő  
Megjelent: 535 fő, a választópolgárok 50,76 %-a.  
Nem szavazott 519 fő, a választópolgárok 49,24 %-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 535 db. 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 16 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 519 db 
 
Lajosmizse 02-es egyéni választókerületében a választás eredményes, a megválasztott egyéni 
választókerületi képviselő a Lajosmizsei Gazdakör jelöltje Bagó István, akire leadott 
érvényes szavazatok száma 282 db, az érvényes szavazatok számának 54,34 %-a.  
 
A FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjére Kocsis Györgynére leadott érvényes szavazatok száma 204 
db, az érvényes szavazatok számának 39,31 %-a. 
 
Az FKgP képviselő jelöltjére Sávai Lászlóra leadott érvényes szavazatok száma 33 db, az érvényes 
szavazatok számának 6,36 %-a. 
 

Lajosmizse 3. EVK  

 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1124 fő  
Megjelent: 491 fő, a választópolgárok 43,68 %-a.  
Nem szavazott 633 fő, a választópolgárok 56,32 %-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 491 db. 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 12 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 479 db 
 
Lajosmizse 03-as egyéni választókerületében a választás eredményes, a megválasztott egyéni 
választókerületi képviselő a Lajosmizsei Gazdakör jelöltje Lukács Józsefné, akire leadott 
érvényes szavazatok száma 235 db, az érvényes szavazatok számának 49,06 %-a.  
 
A FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjére Józsáné dr. Kiss Irénre leadott érvényes szavazatok száma 
209 db, az érvényes szavazatok számának 43,63 %-a. 
 
Az FKgP képviselő jelöltjére Csorba Valériára leadott érvényes szavazatok száma 35 db, az 
érvényes szavazatok számának 7,31 %-a. 
 

Lajosmizse 4. EVK  

 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1187 fő  
Megjelent: 403 fő, a választópolgárok 33,95 %-a.  
Nem szavazott 784 fő, a választópolgárok 66,05 %-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 403 db. 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 8 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 395 db 
 
Lajosmizse 04-es egyéni választókerületében a választás eredményes, a megválasztott egyéni 
választókerületi képviselő a FIDESZ-KDNP jelöltje Sápi Tibor András, akire leadott 
érvényes szavazatok száma 185 db, az érvényes szavazatok számának 46,84 %-a.  
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A Lajosmizsei Gazdakör képviselő jelöltjére Orbán Antalra leadott érvényes szavazatok száma 
171 db, az érvényes szavazatok számának 43,29 %-a. 
 
Az FKgP képviselő jelöltjére Oláh Attilára leadott érvényes szavazatok száma 39 db, az érvényes 
szavazatok számának 9,87 %-a. 
 

Lajosmizse 5. EVK  

 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1216 fő  
Megjelent: 406 fő, a választópolgárok 33,39 %-a.  
Nem szavazott 810 fő, a választópolgárok 66,61 %-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 405 db. 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 32 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 373 db 
 
Lajosmizse 05-es egyéni választókerületében a választás eredményes, a megválasztott egyéni 
választókerületi képviselő a FIDESZ-KDNP jelöltje Borbély Ella, akire leadott érvényes 
szavazatok száma 163 db, az érvényes szavazatok számának 43,7 %-a.  
 
A Lajosmizsei Gazdakör képviselő jelöltjére Ancsin Jánosra leadott érvényes szavazatok száma 
153 db, az érvényes szavazatok számának 41,02 %-a. 
 
Lakatos Sándor független képviselő jelöltre leadott érvényes szavazatok száma 30 db, az érvényes 
szavazatok számának 8,04 %-a. 
 
Petrik János független képviselő jelöltre leadott érvényes szavazatok száma 16 db, az érvényes 
szavazatok számának 4,29 %-a. 
 
Az FKgP képviselő jelöltjére Nagy Gyulára leadott érvényes szavazatok száma 11 db, az érvényes 
szavazatok számának 2,95 %-a. 

Lajosmizse 6. EVK  

 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1233 fő  
Megjelent: 452 fő, a választópolgárok 36,66 %-a.  
Nem szavazott 781 fő, a választópolgárok 63,34 %-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 452 db. 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 20 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 432 db 
 
Lajosmizse 06-os egyéni választókerületében a választás eredményes, a megválasztott egyéni 
választókerületi képviselő a Lajosmizsei Gazdakör jelöltje Tóth-Orlov Bettina, akire leadott 
érvényes szavazatok száma 207 db, az érvényes szavazatok számának 47,92 %-a.  
 
A FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjére dr. Adonyi Lajosra leadott érvényes szavazatok száma 197 
db, az érvényes szavazatok számának 45,6 %-a. 
 
Az FKgP képviselő jelöltjére Bernula Edinára leadott érvényes szavazatok száma 28 db, az 
érvényes szavazatok számának 6,48 %-a. 



9 
 

 

Lajosmizse 7. EVK  

 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1322 fő  
Megjelent: 401 fő, a választópolgárok 30,33 %-a.  
Nem szavazott 921 fő, a választópolgárok 69,67 %-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 400 db. 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 22 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 378 db 
 
Lajosmizse 07-es egyéni választókerületében a választás eredményes, a megválasztott egyéni 
választókerületi képviselő a Lajosmizsei Gazdakör jelöltje Cseh Katinka, akire leadott 
érvényes szavazatok száma 183 db, az érvényes szavazatok számának 48,41 %-a.  
 
A FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjére Belusz Lászlóra leadott érvényes szavazatok száma 171 db, 
az érvényes szavazatok számának 45,24 %-a. 
 
Az FKgP képviselő jelöltjére Nagy Miklósra leadott érvényes szavazatok száma 24 db, az érvényes 
szavazatok számának 6, 35 %-a. 
 

Lajosmizse 8. EVK  

 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1293 fő  
Megjelent: 397 fő, a választópolgárok 30,7 %-a.  
Nem szavazott 896 fő, a választópolgárok 69,3 %-a.  
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 396 db. 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 14 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 382 db 
 
Lajosmizse 08-as egyéni választókerületében a választás eredményes, a megválasztott egyéni 
választókerületi képviselő a Lajosmizsei Gazdakör jelöltje Fekete Zsolt, akire leadott 
érvényes szavazatok száma 210 db, az érvényes szavazatok számának 54,97 %-a.  
 
A FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjére Krasnyánszkiné Bujdosó Klárára  leadott érvényes 
szavazatok száma 156 db, az érvényes szavazatok számának 40,84 %-a. 
 
Az FKgP képviselő jelöltjére Engelmann Józsefre leadott érvényes szavazatok száma 16 db, az 
érvényes szavazatok számának 4,19 %-a. 
 

Tájékoztató LAJOSMIZSE kompenzációs listás választás eredményéről 
 

Töredékszavazatok megoszlása 
 

Jegyzőkönyvi adatok 
 

Az egyéni választókerületekben keletkezett érvényes töredékszavazatok 
száma: 1 691 

A mandátumszerzésre jogosító 5%-os szavazathatár: 85 
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A mandátumszerzésre jogosító 10%-os szavazathatár: 170 
A mandátumszerzésre jogosító 15%-os szavazathatár: 254 
Kiosztható mandátumok száma: 3 

Töredékszavazatok megoszlása és a mandátumok kiosztása 

A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma : 3 

 

Sebők Márta  Lajosmizsei 
Gazdakör 

lista  
azonosítója: 134

jelölt sorszáma  
a listán 

1 

dr. Adonyi Lajos FIDESZ-KDNP  lista  
azonosítója: 128

jelölt sorszáma  
a listán 

2 

Belusz László FIDESZ-KDNP lista  
azonosítója: 128

jelölt sorszáma  
a listán 

4 

Tájékoztató a ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményéről 
 

 A nemzetiségi névjegyzékben lévő választópolgárok száma 291 fő  

Megjelent 133 
fő, a 
nemzetiségi 

választópolgárok 45,70 %-a.   
Nem szavazott 158 fő, a nemzetiségi választópolgárok 54,30 %-a  
Beérkezett lezárt borítékok száma: 133 db 
Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: 0 db 
Lebélyegzett szavazólapok száma: 133 db 
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (+/-): 0  
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 5 db 
Érvényes szavazólapok száma: 128 db 
A választás eredményes  
A települési önkormányzat tagjainak száma: 5  
 

Kompenzációs 
lista neve a 
listasorsolás 

sorrendjében  

Lista 
azonosító 

száma 

Töredékszavazatok 
száma 

Megszerzett 
mandátumok 

száma 

FKgP 140 205 0 
Lajosmizsei  
Gazdakör 

134 549 1 

FIDESZ-KDNP 128 937 2 

Jelölt neve Jelölő 
szervezet 

Nemzetiség Jegyzőkönyvi 
azonosító 

Érvényes 
szavatok 
száma 

Kolompár László  
 

CÖCE  ROMA 174 43 

Csorba Mihály 
 

FIROSZ   ROMA 200 85 

Lakatos Sándor FIROSZ   ROMA 111 85 
Csorba János   CÖCE   ROMA 156 39 
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Tájékoztatom a testület tagjait, hogy a települési nemzetiségi önkormányzat tagjainak száma 3 
vagy 5 fő lehet.  
A képviselők száma három, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 
választás kitűzésének napján a településen kevesebb mint 100, illetve öt, ha a választópolgárok 
száma legalább 100 fő.  
Tekintettel arra, hogy Lajosmizse településen a választás kitűzésének napján a roma nemzetiségi 
névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 227 fő volt, így a Képviselő-testület tagjainak 
száma: 5 fő. 
 

A megválasztott roma nemzetiségi képviselők: 

  

 

A megyei közgyűlés tagjaira leadott szavazatok összesítése a Helyi Választási Bizottságnak 
nem feladata, így ennek eredményét nem ismertetem. Az interneten a www.valasztas.hu 
oldalon minden választási eredmény megtekinthető. 

 

Baranyi-Rostás 
Rodrigó 
 

CÖCE   ROMA 139 42 

Petrik Rozália CÖCE ROMA 165 37 
Patai Csaba FIROSZ ROMA 183 72 
Kökény Zsuzsanna 
Szilvia 

CÖCE ROMA 148 44 

Baranyi Tibor Lajos FIROSZ ROMA 197 76 
Petrik János FIROSZ ROMA 120 79 

Jelölt neve Jelölő 
szervezet 

Nemzetiség Jegyzőkönyvi  
azonosító 

Érvényes szavatok száma 

Csorba Mihály FIROSZ ROMA 200 85 
Lakatos Sándor FIROSZ ROMA 111 85 
Petrik János FIROSZ ROMA 120 79 
Baranyi Tibor 
Lajos 

FIROSZ ROMA 197 76 

Patai Csaba FIROSZ ROMA 183 72 



12 
 

A beszámoló elkészítésének időpontjáig a polgármester választás eredménye ellen, valamint a 
roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredménye ellen jogorvoslat nem 
érkezett be. 
 
Az egyéni választókerületi képviselő választás eredménye ellen - az 5. számú egyéni 
választókerületet kivéve - jogorvoslat nem érkezett be. 
 
Az 5. számú egyéni választókerület szavazatszámláló bizottsága által megállapított 
eredmény ellen kifogást nyújtott be az 5. számú egyéni választókerület egyik képviselő 
jelöltje 2019. október 16-án 15.50 órakor.  
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 211. §-a alapján: 
„A szavazatszámláló bizottság tevékenysége és döntése ellen – a szavazóköri eredményt 
megállapító döntés kivételével – kifogást lehet benyújtani.”  
 
A Ve. 221. § (1) bekezdése értelmében „A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az 
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést 
nyújthat be.” 
 
Helyi önkormányzati képviselő választás esetén, tehát a Helyi Választási Bizottság 
eredménymegállapító döntése ellen, azaz a 63/2019. (X. 13.) HVB határozat ellen lehetett 
jogorvoslattal élni, erre tekintettel a jogorvoslatot benyújtó által kifogásnak ítélt beadványt 
a Helyi Választási Iroda vezető helyettese a beérkezés napján, azaz 2019. október 16-án 
felterjesztette a Területi Választási Bizottság felé, mint fellebbezést. A Területi Választási 
Bizottság a fellebbezést 74/2019. (X.18.) TVB határozatával érdemi vizsgálat nélkül 
elutasította. A TVB döntése ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a 
határozat meghozatalától számított 3 napon belül, melyre 2019. október 21-én 16.00 óráig 
nem került sor. 
 
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok a megválasztott polgármesternek és 
képviselőknek! 
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen elnök asszonynak a beszámolót. 
 
3. Napirendi pont 
Képviselő-testület eskütétele, esküokmány aláírása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Most a Képviselő-testület eskütétele, majd az esküokmány aláírása 
következik. Megkérem HVB elnök asszonyt, olvassa el az esküszöveget. 
 
Zalay-Marsi Katalin HVB elnök: Kérem Önöket, mondják utánam a következő esküszöveget: 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői 
tisztségemből eredő feladataimat Lajosmizse település fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 

A Képviselő-testület tagjai az eskü letétele után aláírják az esküokmányokat. 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. 
 
4. napirendi pont 
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Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása 
Előadó: Basky András polgármester 
 
 
Basky András polgármester: Most a polgármester eskütétele következik, szintén megkérem 
HVB elnök asszonyt az esküszöveg felolvasására. 
 
Zalay-Marsi Katalin HVB elnök: Kérem Önt, mondja utánam a következő esküszöveget: „Én, 
(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri 
tisztségemből eredő feladataimat Lajosmizse település fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
A Polgármester eskü letétele után aláírja az esküokmányt. 

 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. 
 
5. napirendi pont 
Megbízólevelek átadása  
Előadó: Zalay-Marsi Katalin HVB elnök 
 
 
Basky András polgármester: Az eskületétel az esküokmány aláírása után most a megbízólevelek 
átadása következik. Megkérem Zalay-Marsi Katalin HVB elnököt, hogy adja át a 
megbízóleveleket. 
 
Zalay-Marsi Katalin HVB elnök: HVB elnöke köszönti a képviselő-testület tagjait és a 
polgármestert és átadja részükre a megbízólevelet. 
 
Basky András polgármester: Szünetet rendelek el. 
 
Szünet kezdete 09 óra 17 perc. 
Szünet vége 09 óra 28 perc. 
 
6. napirendi pont 
Polgármesteri program ismertetése  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők! 
A Helyi választási bizottság elnökének tájékoztatása alapján hallhattuk, hogy eredményes volt a 
2019. október 13-i helyi önkormányzati választás. Köszönetet mondok mindazoknak, akik 
vállalták a megmérettetést, és gratulálok valamennyi képviselőtársamnak elnyert mandátumához. 
Láthatjuk, hogy a választók akaratából 6-6-os mandátum arány jött létre, pontosan úgy, ahogyan 
2014-ben is. 
Ez az eredmény egy konszenzuson alapuló döntések meghozatalát igényli tőlünk.  
 
Köszönetet szeretnék mondani: 

 a Helyi Választási Iroda, a Helyi Választási Bizottság, és a Szavazatszámláló Bizottságok 
tagjainak, a Hivatal munkatársainak, mindenkinek, aki részt vett az előkészítési 
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munkálatokban, és akik munkájukkal segítették, hogy a helyi önkormányzati választások 
zökkenőmentesen kerüljenek lebonyolításra. 

 
 Köszönetet mondok azon választópolgároknak, akik éltek szavazati jogukkal, 

szavazatukkal befolyásolták a végeredményt, ezáltal részt vettek a helyi közügyek 
irányításában. 

 
 Köszönöm az előző ciklusok képviselőinek, külsős bizottsági tagjainak az aktív 

közreműködésüket, hiszen eddig az Ő munkájuk, véleményük is alakította a településünk 
életét, döntéseinket, városunk arculatát, és ezért joggal lehetnek büszkék az elért 
eredményekre. 

 
 Külön is köszönöm mindazoknak, akik biztattak abban, hogy újra vállaljam a 

polgármester-jelöltséget, akik szavazataikkal is megerősítettek, hogy újabb 5 évig 
folytathassam a 13 évvel ezelőtt megkezdett munkát. 

 
Negyedszeri újra választásom számomra nagy megtiszteltetés, eddigi munkám elismerését jelenti 
számomra, amellyel azonban újabb feladatot, felelősséget, sok-sok munkát kaptam. Mindezt 
természetesen jó szívvel vállalom és a polgármesteri pozícióval járó feladatokat, ahogyan eddig is 
szülővárosom, az itt élő emberek iránti szolgálatnak tekintem! 
 
Polgármesteri programomat, legfontosabb feladatainkat, Lajosmizse fejlődésének előmozdítása 
érdekében az alábbiakban terjesztem Önök elé: 
 
Legfőbb célkitűzések a következők: 
 

- Kiemelt feladatnak tekintem, ahogyan az elmúlt években is, a város működőképességének, 
pénzügyi egyensúlyának megtartása, 

 
- az SZMSZ-ben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok eddig elért 

színvonalának megőrzése, amennyiben lehetséges emelése;  
 

- kiemelt figyelmet kell fordítanunk továbbra is intézményeink (bölcsőde, óvoda, 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény, Művelődési Ház és Könyvtár, 
Gazdasági Szervezet, a Közös Önkormányzati Hivatal) hatékony és eredményes 
működésére. 
 

- A Kecskeméti Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsának tagjaként, segíteni fogom a 
lajosmizsei általános iskolás gyermekeket, az iskola minél hatékonyabb működését, a 
Tankerületi Központtal való kiegyensúlyozott kapcsolatot. 

 
- Lajosmizse fejlődését alapvetően meghatározza a hazai és Európai Uniós keretekből 

lehívható pályázati források kihasználása. Az elmúlt időszak sikeres pályázatainak 
köszönhetően számos területen jelentős előrelépés történt, illetve lesz a következő 
időszakban. Ezért különösen fontos a már nyertes pályázataink sikeres befejezése, ilyen 
még a Zöld város projektünk, amelynek a közbeszerzési kiírása a KFF jóváhagyásával a 
mai, vagy a hétfői nappal megtörténik. 
 

- A CLLD pályázat adta lehetőségek előkészítése folyamatban van, melynek eredményeként 
megújulhat a művelődési ház színházterme.  
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- Elbírálás alatt van még ebben a pályázati ciklusban egy új 2 csoportos bölcsőde építésére 
vonatkozó pályázatunk, amelynek a megépítésére nagy szükségünk lesz bölcsődés 
gyermekeink ellátása érdekében. 
 

- A 2014-20-as Európai Uniós ciklus hamarosan lezárul, az ebből adódott lehetőségeket 
kihasználtuk, mind az önkormányzati, mind a gazdasági szférában.  
 

- Mindannyian látjuk, tapasztaljuk, hogy az általános iskolás gyermekek mindennapos 
testnevelése és a helyi sportegyesületek fejlődése, működése érdekében szükség van egy 
új sportcsarnokra, amelynek megépítését kiemelt céljaink között kell szerepeltetni. 

 
- Az önkormányzatunknak minden rendelkezésre álló eszközzel segítenie kell a helyi 

vállalkozásokat, a mezőgazdaságból élőket, hiszen fejlődésük a városunk fejlődését is 
segíti.  
 

- Elkészült a város „Forgalomtechnikai koncepciója”, amely segíti majd önkormányzatunkat 
a város közlekedésének, úthálózatának fejlesztésében. El kell készítenünk egy fejlesztési 
koncepciót a külterületi utak tekintetében is. 
 

- Fontos feladatunk lesz az önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálata. 
 
Kiemelt figyelmet kívánok fordítani: 
 

- a környezettudatos magatartás kialakítására, alkalmazására, ebben segítségünkre lesz a 
„Klímastratégia” elfogadása 

- a közbiztonság javítását szolgáló intézkedések meghozatalára,   
- az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak ápolására, bővítésére, 
- Tovább szeretném erősíteni a meglévő kapcsolatainkat a környező településekkel, az 

egyházakkal, a helyi gazdaság szereplőivel, a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, 
testvértelepüléseinkkel, a civil-, társadalmi- és sportszervezetekkel. 
 

- Továbbra is tájékoztatni kell a lakosságot az önkormányzat elképzeléseiről, terveiről, 
eredményeiről.  

 
Mindezek megvalósításában számítok a megválasztott képviselőtársaim hatékony támogatására! 
 

 
133. zsoltár 
 
Íme, mily jó és mily nagy gyönyörűség 
Az atyafiak közt az egyenesség. 
Ha békével együtt laknak, 
Mint a balzsamolaj, ők olyanok!  
Megáldja az Úr az ilyeneket,  
Nékik ád hosszú életet. 
 

A polgármesteri programot a Képviselő-testületnek határozattal kell elfogadnia, így szavazásra 
teszem fel a kérdést. Én személyes érintettséget jelentek be, és nem kívánok részt venni a 
szavazásban. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata a polgármesteri programmal 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt, 1 fő Basky András polgármester nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
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132/2019. (X.25.) ÖH. 
Polgármesteri program ismertetése 

 
H a t á r o z a t  

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Basky András polgármester 
programismertetését elfogadja.  
Határidő: 2019. október 25. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
7. napirendi pont 
A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A jelenlegi önkormányzati SZMSZ szerint három bizottságot, 
illetve két alpolgármestert és egy tanácsnokot lehet választani. Az egyeztetések során teljes 
egyezség nem alakult ki minden bizottság tekintetében, ezért az önkormányzat működőképessége 
tekintetében azt javasolom, hogy az SZMSZ szerint két bizottság a mai alkalommal 
megválasztásra kerülne: az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Az 
önkormányzat működése törvényesen biztosított és a következő ülésen az SZMSZ módosításra 
kerül. Az alpolgármesterek megválasztásánál szükséges az Ügyrendi Bizottság vagy egy 
szavazatszámláló bizottság, akik az alpolgármesterek titkos szavazását lebonyolítják. A 
vagyonnyilatkozatok leadását 2019. november 12-e előtt meg kell tenni, hiszen amennyiben a 
Képviselő-testület nem tudja a vagyonnyilatkozatokat leadni, mert nincs Ügyrendi Bizottság akkor 
az önkormányzat nem tud működni.  Kérem, hogy ebben az ütemben haladjunk tovább és a 
következő napokban pedig teremtsük meg annak a lehetőséget, hogy a következő ülésen 
esetlegesen egy új struktúrában alakítsunk bizottságokat.  A javaslat szerint jelen lévő képviselők 
azok, akik a bizottságnak tagjai tudnak lenni. Külső bizottsági tagot jelen pillanatban nem tudunk 
fölvenni, hiszen ahhoz nyilatkozniuk kellett volna arról, hogy vállalják a tagságot. A konszenzus, 
amely a több bizottság felállításához kellene, még nem áll rendelkezésünkre. Javaslom, hogy a 
működésünk biztosítása érdekében a két bizottságot állítsuk fel és utána pedig leülünk és a 3. 
bizottság tekintetében is egyeztetéseket tudunk folytatni. Kérdezem, hogy van-e ezzel 
kapcsolatosan valakinek, kérdése, észrevétele? Sebők Mártának átadom a szót. 
 
Sebők Márta képviselő: Polgármester úr is említette, hogy nem jutottunk konszenzusra a 
kialakítandó bizottságok számában és összetételében. Nekem az a tiszteletteljes kérésem, hogy 
vegyük le a napirendi pontról és próbáljunk meg először egyességben megállapodni és utána 
hozzuk a Képviselő-testület elé a napirendi pontot, mert ebben a formában nem tudjuk elfogadni. 
Köszönöm szépen.  
 
Basky András polgármester: Az egyesség alapján bármikor áttudjuk a bizottságokat dolgozni.  
A mai napon is szükség van ezekre a bizottságokra. Javaslom, hogy válasszuk meg őket.  
 
Sebők Márta képviselő: Lajosmizse település nem tud létezni Mezőgazdasági Bizottság nélkül. 
Ebben nem tudunk konszenzusra jutni egyébként minden másban igen.  
 
Basky András polgármester: Nincs abban gond, hogy legyen Mezőgazdasági Bizottság, de 
ebben a pillanatban nem tudjuk felállítani a Mezőgazdasági Bizottságot, mert csak a jelenlegi 
képviselőkkel tudunk bizottságot alakítani.  
 
Sebők Márta képviselő: Jeleztük és elmondtuk, hogy szükség van három bizottságra. Jelen 
pillanatban érvényes SZMSZ szerint három bizottság, két alpolgármester és egy tanácsnok lehet. 
Én arról nem tehetek, hogy nem tudunk megegyezni a tanácsnok személyében.  
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Basky András polgármester: A javaslat szerint két alpolgármestert és két bizottságot választunk 
és nem lesz tanácsnok. 
 
Sebők Márta képviselő: Három bizottságról, két alpolgármesterről és egy tanácsnokról van szó. 
A jelenlegi SZMSZ is ezt tartalmazza.  
 
Basky András polgármester: A két bizottságot ma megtudjuk választani. Olyan javaslatot tettem 
le, amely egyenlő alapokon nyugszik és ha tovább tudunk lépni akkor minden további nélkül meg 
tudjuk szavazni a Mezőgazdasági Bizottságot is. 
 

Sebők Márta képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Tisztelt Választó Polgárok! 

 Az elmúlt önkormányzati választásokon a választók döntöttek a lajosmizsei képviselőtestület 
összetételéről. Ez előttünk szent és sérthetetlen. Summázva sem a Gazdakör, sem a Fidesz nem 
tudott többséget szerezni. Ez nem ismeretlen dolog itt Lajosmizsén, hiszen az elmúlt 5 évben is 
hasonló viszonyok között működtettük a Várost. Az utolsó testületi ülésen ezt maga polgármester 
úr is deklarálta azzal, hogy kijelentette, „hogy a képviselőtestület igen jó és eredményes munkát 
végzett a város érdekében.” Nos, ennek a következő 5 évben sem látjuk akadályát. Ugyanakkor 
polgármester úr és a Fideszes képviselők azzal vádolnak most bennünket, hogy 
kompromisszumképtelenségünkkel akadályozni kívánjuk a város működését. 

Akkor nézzük a tényeket. 

A Gazdakör képviselői minden,- a Fidesz által megjelölt tisztségre – hajlandó bármelyik Fidesz 
által jelölt képviselőjét támogatni, kivéve egy személyt, név szerint Sápi Tibor képviselőtársunkat. 
Tehát legyen szó alpolgármesteri tisztről, tanácsnoki tisztről, illetve bizottságelnöki tisztről. Mi 
szíves örömest támogatjuk, dr. Adonyi Lajost, Péli Szilvesztert, Belusz Lászlót, és Borbély Ellát 
is. Mi a Lajosmizsei Gazdakör képviselői  úgy gondoljuk, hogy ez egyértelműen bizonyítja 
kompromisszumkészségünket. Mi tanácsnoki tisztet nem kérünk, mivel nincs rá szükségünk. 
Viszont erkölcsi és morális kötelességünk, hogy a választók akaratából bejutott 6 gazdaköri 
képviselő,  akitől joggal elvárhatják, hogy a gazdatársadalmat leginkább érintő Mezőgazdasági 
Bizottság viszont megalakuljon. 

Így a Fideszes tanácsnoki poszt és a gazdakörös Mezőgazdasági Bizottság újból csak egyensúlyt 
teremt a tisztségek terén. 

Amennyiben a Fidesz úgy dönt, hogy egy ember miatt Sápi Tibor megakassza a lajosmizsei 
önkormányzati munkát az már az ő felelőssége lesz és a választóknak ezzel neki kell elszámolniuk. 

Basky András polgármester: A megítélésem szerint ez az előzetes egyeztetések szerint abban 
maradtunk, hogy a Képviselő-testületnek úgy kell felállni, hogy ezt a 6-6 arányt tükrözze. A 
bizottságok számát tovább növelni nem tartom indokoltnak, hiszen a jelen pillanatban a két 
bizottsággal és a Mezőgazdasági Bizottsággal bőven el tudtunk működni. Amikor az egyeztetések 
zajlanak, akkor az a tisztességes eljárás, hogyha én nem mondom senkinek sem a Gazdakör 
részére, akit delegálni szeretne, hogy ne legyen, akkor ez csak úgy működőképes, hogy a másik 
oldal is elfogadja azt, akit én javaslok. Én mindenkit, akit javasoltatok meg tudok szavazni, de 
ennek ára az, hogy ennek cserében azt kérem, hogy legyetek szívesek ti is megszavazni mindenkit, 
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akit mi javaslunk. Nagyon sok sérelmet hozhatnék én is, nem hozom, nincs jelentősége. Az elmúlt 
ciklusban is túlléptem a sérelmeken a város működőképessége érdekében. A bizottsági tagok 
létszámában is kételyem van. Hiszen a három bizottságból kettőben többséget kértek, egyben 
nekünk van többségünk. Egy bizottságba négy tagot kívántok delegálni, nekünk csak egy tag 
marad. Jelen pillanatban az arányosságot nem érzem. Az arányosságot jól tükrözi a két bizottság 
egyikben a Gazdakör van többségben, a másikban a Fidesz. Ezt a javaslatot tudom jelen 
pillanatban támogatni és elfogadni. Utána tudunk egyeztetni, hogy hogyan alakuljanak még a külső 
bizottsági tagok, hogyan rendeződjön át a bizottsági struktúra esetlegesen. Dr. Adonyi Lajosnak 
átadom a szót. 
 
dr. Adonyi Lajos képviselő: Pár perce tettünk esküt. Az új tagokhoz szólnék, ez az első esküjük, 
nekünk már nem. Úgy gondolom tudtunk eddig együtt dolgozni, annak ellenére, hogy voltak 
súrlódások. Ez az eskü arról szólt, hogy Lajosmizse érdekében, Lajosmizse fejlődése érdekében 
dolgozik mindenki. A választók a Gazdakört is és a Fideszes jelölteket is arra hatalmazták föl, 
hogy a munkájukat így végezzék, nem személyeskedésre. Márti, amit elmondtál az a baj, hogy ezt 
nem tudom most elfogadni.  Erről már beszéltünk, mert ez már túlmutat azon, ami az eskü szól, 
nem erre tettünk esküt. Amit a polgármester úr előterjesztett teljes egyenlőséget mutat. Senkinek 
nem lehet sérelme. A politikai kultúra az diktálja, hogy ezt el kellene fogadni. Minden ezen 
túlmenő kívánság, egyéni sérelem az szerintem már nem a politikai kultúra része. Nagyon 
sajnálom, ha Lajosmizse működése nem fog tudni elindulni. Nagyon sajnálom azt, hogy ha az új 
Képviselőtársaim ezzel kezdik meg a képviselői munkájukat, hogy egy ilyen „politikai harc”  és 
személyeskedés indítja el ezt és erre fognak visszaemlékezni. Tessék átgondolni mindenkinek 
önálló egyéni döntése van, persze tudom, hogy van pártfegyelem, de még egyszer mondom pár 
perce tetszettek az esküt letenni valamiért, ami nem az egyéni érdekekről szól, nem a mögöttes 
érdekekről szól, hanem erről a településről szól, Lajosmizséről. A választók én nem gondolom, 
hogy azt várják el a Gazdakörös tagoktól vagy akár a Fideszes jelöltektől, hogy kezdjenek el 
személyeskedni, hanem azt, hogy úgy hozzák meg a döntésüket, amivel Lajosmizse érdekét 
szolgálják, nem egyéni érdekeket. Köszönöm szépen. 
 
Sebők Márta képviselő: El kell mondani, amit már hetek óta mondok, hogy ez egy nagyon 
speciális helyzet. Itt nem egyéni érdekekről van szó, itt a gazdatársadalom nagyon komoly bizalom 
vesztéséről van szó, nem egyéni érdekekről és mindenkit hangsúlyozom minden pozícióra 
elfogadunk mindenkit egyetlen egy ember kivételével. Köszönöm szépen. 
 
Basky András polgármester: Az a javaslat, ami most itt van az teljes egészében összhangban 
van azzal, hogy a Sápi Tibornak nincs tanácsnoki pozíciója, nincs bizottsági elnöki pozíciója. Két 
bizottság megválasztására teszek javaslatot az előterjesztés szerint. Az egyik az Önkormányzati 
Bizottság előzetes egyeztetések alapján az alábbi tagok lesznek: Belusz László, Sebők Márta, 
Borbély Ella, Bagó István, Sápi Tibor András, Péli Szilveszter és a Gazdakör valamelyik jelöltje 
az, aki ebben a bizottságban részt tud venni, így lesz meg a 7 fős bizottság is így lesz meg ha ebben 
a bizottságban a többségünk. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke Sebők Márta, tagja Belusz 
László, Tóth-Orlov Bettina, Borbély Ella és a Gazdakör valamelyik jelöltje. Ha a bizottságok 
felálltak, akkor a mai ülésen tovább tudunk haladni. Egyrészt az alpolgármesterek 
megválasztásában. Megígérem, hogy amikor az egyesség megszületik Mezőgazdasági Bizottságot 
is fel fogjuk tudni állítani. Azt gondolom ezt ígéretem valamennyiük nevében. Valamennyi 
bizottsági tagnak nyilatkoznia kell arról, hogy a tisztséget elfogadja, és hozzájárul a nyílt üléshez. 
Az Önkormányzati Bizottság elnökének Belusz Lászlót javaslom. Kérdezem, hogy elfogadja-e a 
tisztséget?  
 
Belusz László képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
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kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 6 tartózkodás szavazattal 
– ellenszavazat nem volt, 1 fő Belusz László nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
133/2019. (X.25.) ÖH. 
Önkormányzati Bizottság elnökének  
megválasztása  

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Belusz Lászlót az Önkormányzati 
Bizottság elnökének nem választotta meg. 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. október 25.  
 
dr. Balogh László jegyző: Tisztelt Képviselő-testület, engedjék meg, hogy jegyzőként, mint a 
törvényesség őre néhány jogszabályhelyről tájékoztassam Önöket. Az előterjesztésben 
megküldtük a jogszabályhelyeket, de fontosnak tartom ebben a helyzetben, hogy szóban is 
tájékoztassam Önöket. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 43. § (3) bekezdésében négy tárgykört tartalmaz, amit az alakuló ülésen vagy az azt követő 
ülésen kell elfogadniuk. A választás eredménye tegnap 16 órakor jogerőssé vált. Célszerűnek 
láttuk, hogy az önkormányzat mihamarabb megalakuljon, hiszen az önkormányzati feladatok a 
választási időszak előtt és alatt is és utána is folyamatosak és vannak olyan feladataink, amelyek 
határidőhöz kötöttek és ehhez az SZMSZ-t be kell tartani. A Képviselő-testület tagjai között 
konszenzus nem alakult ki így az SZMSZ felülvizsgálata, vagy a jóváhagyása nem került 
napirendre, így a jelenlegi SZMSZ hatályában van és annak megfelelően kell eljárnunk. Az 
SZMSZ meghatároz bizonyos feladatköröket, amelyek a hatályos három bizottság előzetes 
bizottsági véleményezéséhez, esetleg döntéséhez kötött. Arra szeretném felhívni mindenkinek a 
figyelmét, hogy a törvényes működés érdekében ha ezen az ülésen nem sikerül a bizottságokat 
felállítani,  az alpolgármesterek személyében, illetve az  illetményük és a tiszteletdíjukról 
vonatkozásában ma nem sikerül megállapodásra jutni, akkor ezt a legközelebbi képviselő-testületi 
ülésen meg kell, hogy tegyék annak érdekében, hogy a törvényes működésnek eleget tegyünk. 
Kérem Önöket, hogy amennyiben konszenzus van bármilyen kérdésben, akkor azt a jegyző, illetve 
a hivatal elő fogja készíteni az SZMSZ-be és akkor a legközelebbi testületi ülésre beterjeszti. Arra 
is kérem Önöket, hogy ezt minél előbb tegyék meg, hiszen a mostani döntések jogi értelemben 
aggályosak, hiszen az alakuló ülést követő napirendi pontok tekintetében az SZMSZ több 
tárgykörben is előzetes bizottsági tárgyaláshoz köti az előterjesztéseket. A törvényesen működés 
érdekében, arra kérem Önöket, hogy a Képviselő-testületnek az új szervezete mielőbb álljon fel.  
A mai napirendi pontokban és látszik már vannak határidős döntések másfelől, pedig  Polgármester 
úr is említette már, hogy a Képviselő-testület tagjainak a megválasztásukat követő 30 napon belül 
vagyonnyilatkozatot kell tenni. A vagyonnyilatkozat megtételére a vagyonnyilatkozatok átvételére 
kezelésére, őrzésére a jelenleg hatályos SZMSZ alapján az Önkormányzati Bizottság jogosult és 
köteles. 2019. november 12-e a választást követő 30 nap ameddig Önöknek képviselőknek a 
vagyonnyilatkozataikat le kell adni. Ha nem áll fel addig a bizottság nem lesz kinek leadni a 
vagyonnyilatkozatot, ha pedig nem áll fel a bizottság Önök 2019. november 12-e után a jogaikat 
nem gyakorolhatják, amíg a vagyonnyilatkozatokat le nem adták.  2000 főnél nagyobb 
településeken Pénzügyi Bizottságot is kell választani, tehát két bizottságnak mindenképpen fel kell 
állnia az alakuló ülést követő ülésen. Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen Jegyző Úr tájékoztatását. Sajnálom, hogy egy 
konszenzuson alapuló megállapodás ebben a pillanatban nem tud létrejönni és úgy érzem, hogy 
megvagyunk zsarolva azzal, hogy ki mindenkit hozhatunk be a testületbe és a bizottság abban is 
ki mindenkit nem. Nem szeretnék a zsarolásnak engedni. A Fidesztől és a Gazdakörtől is 1-1 tagot 
választunk, ez így helyes. Az első alakuló ülésen úgy érzem, hogy megvagyunk zsarolva a 
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Gazdakör részéről ezt a magam részéről nem tudom elfogadni és a későbbiekben sem, tehát ezen 
nem tudok túllépni.  
 
Sebők Márta képviselő: A zsarolás intézményét visszautasítom, még egyszer elmondom, nem 
akarom újra felolvasni mindenben partnerek vagyunk egyetlen egy dologban nem, ez nem zsarolás 
úgy gondolom, köszönöm szépen. 
 
Basky András polgármester: Mindenki eldönti, hogy minek tekinti.  Ha konszenzus van akkor  
itt nem vizsgálom azt, hogy az egyik oldal kit hoz be a másik oldal kit hoz be. Ez egy teljesen 
konszenzusos megoldás tud lenni, ráadásul még költséghatékony is. 
 
Fekete Zsolt képviselő: Többször tárgyaltuk a három bizottság felállítását. Mi a biztosíték?  
Most megígérted, hogy utólag felállítódik a Mezőgazdasági Bizottság, de ha idáig nem történt meg 
miért történne meg ez később. Meg kellett volna egyezni. Egy személlyel volt a probléma. Nyolc 
választókerületből öt választókerületet megnyertünk, Úgy gondolom, hogy fölhatalmaztak öt 
körzetből és őket kell képviselnünk.  
 
dr. Adonyi Lajos képviselő: A mi részünkről az általatok előterjesztett személyekkel 
kapcsolatban akár eggyel kapcsolatban volt-e valami kétség, vagy olyan, hogy nem szavazunk 
meg?  Mondj egyet! 
 
Fekete Zsolt képviselő: Nem volt.  
 
dr. Adonyi Lajos képviselő: Ez már diktátum. Amikor felhoztok egy nevet  az már nem politika 
az már személyeskedés. A választók nem erre hatalmaztak föl benneteket. Basky András 
polgármester az előterjesztője az indítványnak. A választás kétféle volt polgármestert és 
képviselők választása. A város irányítását a polgármester kezébe tették le, ő a felelős. A 
polgármester előterjesztése a teljes egyenlőségen alapul. Kérdezném én ez miért nem fogadható 
el? A Mezőgazdasági Bizottság munkája akár, de én benne vagyok az alkuba meg fogom szavazni, 
ha szükséges az SZMSZ módosítás, akár bármelyik bizottság munkájába besorolható. Az évi pár 
napirendi pont, ami eddig a Mezőgazdasági Bizottsághoz tartozott átgondolásra méltó, hogy 
szükséges-e ehhez külön bizottságot fölállítani, ha annak a munkáját, meg tudjuk oldani az egyik 
bizottság keretében. Költségkímélés, időkímélés és lehet, hogy nem kell külsős bizottsági tagokat 
bevonni.  Ezek mind-mind átgondolást érdemelnek. Nem azt jelenti, hogy akkor most rögtön 
fejetlenül dönteni kell benne. Ahhoz, hogy tudjon működni az önkormányzat ezt a két bizottságot 
kell fölállítani, ami a teljes egyenlőség elvén alapul. Köszönöm szépen.  
 
Sebők Márta képviselő: Lajos nem voltál jelen azon az egyeztetésen, amikor bent voltunk 
Polgármester úrnál. Azt a javaslatot terjesztettem elő és ezt szeretném is végrehajtani, hogy a 
Mezőgazdasági Bizottságot meg kell tölteni tartalommal és nagyon sok feladata van a 
Mezőgazdasági Bizottságnak, amennyiben megfelelő emberekkel tud felállni. Köszönöm szépen. 
 
dr. Adonyi Lajos képviselő: Így, ahogy elmondtad teljesen érthető. Megvárjuk erre a 
javaslataitokat, hogy mik lennének, amit még most nem kaptunk meg, de addig nem tudunk 
dönteni a Mezőgazdasági Bizottságról viszont a két kötelező bizottságot föl tudnánk állítani, ezért 
nem értem, hogy mi az akadálya ennek? 
 
Sebők Márta képviselő: Egészen egyszerű, mert onnantól kezdve törvényesen tud működni az 
önkormányzat, hiszen megvan a polgármester, meg van a két kötelezően előírt bizottság és nem 
lesz már érdekelt senki abban rajtunk kívül, hogy felállhasson a Mezőgazdasági Bizottság. Nagyon 
kértem Polgármester úr a tegnap és ma is nagyon kértem, hogy álljon fel a három bizottság, 
haladjunk, dolgozzunk. Ennek a vitának semmi értelme nincs. Jelen pillanatban az SZMSZ-ben 
három bizottság működik. A bizottságot megtöltjük tartalommal. A hatályos SZMSZ szerint 
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haladjunk tovább, én csak ezt kértem a Polgármester úrtól, köszönöm szépen. 
 
dr. Adonyi Lajos képviselő: Mi a garancia, hogy föláll a Mezőgazdasági Bizottság?  
Mezőgazdasági Bizottság jelenleg az SZMSZ szerint van. Ha a Mezőgazdasági Bizottságot meg 
szeretnénk szüntetni meg kellene szavazni. Tehát nélkületek nem tudnák megszavazni, hogy 
megszűnjön, itt a garancia. Ahhoz, hogy tartalommal megtudjuk tölteni, javaslatokat kell hozni.  
Így, hogy döntsünk a Mezőgazdasági Bizottság munkájáról, hatásköréről, ha nincs konkrét 
előterjesztés. A két bizottság, amire a Polgármester úr javaslatot tett teljesen korrekt a jogszabály 
szerint kötelező a fölállítása.  
 
Sebők Márta képviselő: Ebben a pillanatban mondom a Mezőgazdasági Bizottság munkáját. 
Polgármester úrnak tettünk javaslatot a Mezőgazdasági Bizottság feladatát ki kell bővíteni 
Mezőgazdaság és Környezetvédelmi Bizottságra. A környezetvédelem tekintetében van mit 
csinálni, ezen a településen és nem szabad megfeledkezni a 400 kilométer dűlőútról, aminek a 
karbantartását maradéktalanul idáig nem sikerült megoldani. Én azt gondolom, hogy ez külön 
indoklás nem igényel, hiszen tudjuk, hogy Lajosmizse mezőgazdasági jellegű település. Ráadásul 
tanyás településszerkezetű és ha innen nem is látszik a Városház térről, hogy milyen nehéz 
körülmények között közlekednek az emberek akik egyébként gazdasági tevékenységet végeznek 
helyi adót is fizetnek és képtelenek az utakon közlekedni. Köszönöm szépen!  
 
dr. Adonyi Lajos képviselő: Ne feledkezzünk el azokról a lajosmizsei lakosokról sem, akik nem 
a gazdálkodásból élnek, mert ők is vannak jó sokan. Az ő életüket se béníthatja meg az, hogy a 
gazdatársadalom és a Mezőgazdasági Bizottság felállítása most jelenleg az önkormányzat 
munkáját megbénítsa, mert vannak, nem gazdálkodásból élő lajosmizsei lakosok, akik a 
közalkalmazottként, köztisztviselőként dolgoznak és vállalkozók. Az ő érdekeiket is figyelembe 
kell venni és én azt gondolom túlnyomó többségben ők vannak.  
 
Sebők Márta képviselő: Azt gondolom, hogy ennek a vitának abszolút nincs értelme teljesen 
fölösleges. Kértem Polgármester urat, hogy ne kerüljön napirendi pontra a bizottsági tagok 
személyeinek és bizottsági elnökök megválasztása. Mindenkit támogatunk minden pozícióban, 
kivéve egyetlen ember, ennek pedig megvannak a megfelelő okai. 
 
Basky András polgármester: Valóban kérted azt, hogy hogyan terjesszem elő csakhogy ezt 
tegnap reggel kaptuk meg és nekünk anyagot kellett küldeni. Az én felelősségem, a jegyző úr 
felelőssége, aljegyző asszony felelőssége, valamennyiünk felelőssége, hogy a törvényes működés 
biztosított legyen. Az SZMSZ-t a következő alkalommal fogjuk felülvizsgálni, ha szükséges. 
Magam részéről sajnálom, hogy nem tud túllépni a Gazdakör azon, hogy a törvényes működést 
most megszavazunk. Át kell gondolni az SZMSZ átdolgozását, mert ez egy jóval jelentősebb 
feladat. Olyan javaslatot hoztam, amely személyeskedéstől mentes, tartalmazza még azt a 
megoldást is, hogy Sápi Tibor nem kap se bizottsági elnöki pozíciót, se a tanácsnoki pozíciót. Az 
SZMSZ átdolgozása pedig 6-6 arányban nyilván konszenzuson kell, hogy alapuljon. 
Mindenképpen fontosnak tartanám, hogy megvalósuljon, és ezt meg tudjuk szavazni a 
bizottságokat, mert nem érdemes a város működését veszélyeztetni. Következő napokban le 
tudunk ülni újra egyeztetni bizottsági tagok tekintetében és a következő ülésen tudunk új 
bizottságot felállítani, új bizottsági tagokkal, Azt kérem a most esküt tett képviselőktől, hogy a 
város működését mindenekelőtt tartsák szem előtt. A város működése szempontjából szavazzuk 
meg a bizottságokat. Kérdezem, hogy van-e esély arra, hogy a törvényes működés érdekében a 
bizottságokat meg tudjuk szavazni? Szünetet rendelek el. 
 
Szünet kezdete 10 óra 14 perc. 
Szünet vége 10 óra 27 perc. 
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Basky András polgármester: Kérdezem, hogy a két bizottságot meg tudjuk-e választani? 
Amennyiben nem, akkor bizottságok megválasztása nem következik be, azonban a többi napirendi 
pontot is tárgyalnunk kell. 
 
8. napirendi pont 
Alpolgármesterek választása, eskütétele, esküokmány aláírása 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az alpolgármestereket titkos szavazással kell megválasztani. 
Az Mötv. lehetőséget ad arra, hogy a képviselő-testület alpolgármestereket válasszon.  A Gazdakör 
részéről Fekete Zsoltra érkezet javaslat alpolgármester személyére.  Mi továbbra is dr. Adonyi 
Lajost javasoljuk alpolgármesternek. Szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni, melynek 3 
fősnek kell lennie. Javaslom elnöknek Belusz Lászlót, Sebők Mártát és Péli Szilvesztert tagoknak. 
Kérdezem képviselő társaimat, vállalják-e? 
 
Belusz László képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, 
így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez.  
 
Sebők Márta képviselő: Köszönöm, én is vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek 
be, így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez.  
 
 
Péli Szilveszter képviselő: Köszönöm, én is vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget 
jelentek be, így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, kérem hozzuk meg a határozatokat a 
szavazatszámláló bizottság tagjairól. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Kérem aki elfogadja Belusz Lászlót a szavazatszámláló bizottság elnökének, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Belusz László nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
134/2019. (X.25.) ÖH. 
Szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztása 
 
      H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Belusz Lászlót az 
alpolgármesterek választásának titkos szavazását lebonyolító Szavazatszámláló 
Bizottság elnökévé választja meg.  
 
Határidő: 2019. október 25. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
Basky András polgármester: Sebők Márta szavazatszámláló tagságával kapcsolatosan van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt, 1 fő Sebők Márta nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
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135/2019. (X.25.) ÖH. 
Szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztása 
 
      H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sebők Mártát az 
alpolgármesterek választásának titkos szavazását lebonyolító Szavazatszámláló 
Bizottság tagjává választja meg.  
 
Határidő: 2019. október 25. 
Felelős: Képviselő-testület 
 

Basky András polgármester: Péli Szilveszter szavazatszámláló tagságával kapcsolatosan van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt, 1 fő Péli Szilveszter nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 

 
136/2019. (X.25.) ÖH. 
Szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztása 
 
      H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Péli Szilvesztert az 
alpolgármesterek választásának titkos szavazását lebonyolító Szavazatszámláló 
Bizottság tagjává választja meg.  
 
Határidő: 2019. október 25. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
Az egyik alpolgármesternek javaslom dr. Adonyi Lajost, a másik alpolgármesternek pedig Fekete 
Zsoltot. Kérdezem a két alpolgármester jelöltet, vállalják-e a tisztséget? 
 
dr. Adonyi Lajos képviselő:  Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek 
be, így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a  nyilvános üléshez. 
 
Fekete Zsolt képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, 
így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, és kérem a bizottságot, hogy bonyolítsa le a 
titkos szavazást, melynek idejére szünetet rendelek el. 
 
Szünet kezdete 10 óra 29 perc. 
Szünet vége 10 óra 49 perc. 
 
 
Basky András polgármester: Megkérem Belusz Lászlót, ismertesse a szavazás eredményét.  
 
Belusz László képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Ismertetem a titkos szavazás eredményét. 
Lajosmizse Város Alpolgármestereinek megválasztása tárgyában megtartott szavazás eredménye 
a következő: 
Jelenlévő 10 képviselő közül 10 fő adta le szavazatát,  2 érintett nem szavazott, így Fekete Zsolt 
József leadott összes szavazatok száma 10 fő és ebből érvényes 10 szavazat. Dr. Adonyi Lajosra 
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leadott összes szavazatok száma 10 ebből érvényes szavazatok száma 10 fő.  A szavazatszámláló 
bizottság megállapítja, hogy fentiek alapján Lajosmizse Város alpolgármesterei dr. Adonyi Lajos 
és Fekete Zsolt József, 10-10 érvényes szavazattal. Sikeres munkát kívánunk.  
 
A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 Basky András polgármester: Köszönöm szépen, erről határozatot kell hoznunk. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja a két alpolgármester jelöltet, dr. Adonyi Lajost és Fekete Zsolt Józsefet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt, 2 fő dr. Adonyi Lajos és Fekete Zsolt József nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
137/2019. (X.25.) ÖH. 
Alpolgármesterek választása 
 
      H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Szavazatszámláló Bizottság elnöke által előterjesztett beszámolót az alpolgármester 
választás titkos szavazásáról. A beszámoló alapján megválasztott alpolgármesterek 
Lajosmizse Városban dr. Adonyi Lajos és Fekete Zsolt József. 
Határidő: 2019. október 25. 
Felelős: Képviselő-testület 
 

Basky András polgármester: Most az alpolgármesterek eskütétele, és esküokmány aláírása 
következik. Megkérem HVB elnök asszonyt, olvassa elő az esküszöveget. 
 
Zalay-Marsi Katalin HVB elnök: Kérem Önöket, mondják utánam a következő esküszöveget: 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri 
tisztségemből eredő feladataimat Lajosmizse település fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
 

 
9. napirendi pont 
A polgármester illetményének, költségtérítésének, cafeteriájának és szabadságának 
megállapítása 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A polgármester illetményének, költségtérítésének, cafeteriájának 
és szabadságának megállapításával kapcsolatban az Mötv. rendelkezik, amely kimondja, hogy a 
polgármester tiszteletdíját. Az összeget a Képviselő-testületnek meg kell szavazni. Lajosmizse 
nagyságrendű települések esetében a 10.001 és 30.000 fő lakosságszámú települések esetében az 
államtitkári illetménynek a 70%-a lehet a polgármester illetménye azaz, 698.000 Ft. Én személyes 
érintettséget jelentek be, nem kívánok részt venni a szavazásban, és hozzájárulok a nyilvános 
üléshez. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem 
aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Basky András nem 
szavazott- az alábbi határozatot hozta: 



25 
 

 
138/2019. (X.25.) ÖH. 
Polgármester illetményének megállapítása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Basky András polgármester 
illetményét 2019. október 14-től 698.000.- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. október 25.  
 

Basky András polgármester: Polgármestert költségtérítés is megilleti, amely az illetményének 
15%-a , azaz 104.700 Ft. Én megint személyes érintettséget jelentek be, nem kívánok részt venni 
a szavazásban, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem 
aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Basky András nem 
szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
139/2019. (X.25.) ÖH. 
Polgármester költségtérítésének megállapítása 

 
Határozat 

 
  

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Basky András polgármester 
költségtérítését 2019. október 14-től havi 104.700.-Ft-ban állapítja meg.  

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2019. október 25. 

 
Basky András polgármester: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 
februári ülésén a polgármester cafetéria-juttatásának éves keretösszegét 2019. évre bruttó 
200.000.- Ft-ban határozta meg, amelyből naptári naponkénti időarányos részre jogosult. 2019. 
október 13.-át követő időszakra eső része is megilleti a polgármestert. Én megint személyes 
érintettséget jelentek be, nem kívánok részt venni a szavazásban, és hozzájárulok a nyilvános 
üléshez. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem 
aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Basky András nem 
szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
140/2019. (X.25.) ÖH. 
2019. évi cafetéria keretösszeg meghatározása 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-
juttatásának éves keretösszegét - figyelemmel a 19/2019 (II.14.) önkormányzati 
határozatra - 2019. évre bruttó 200.000.- Ft-ban határozza meg, amelyből naptári 
naponkénti időarányos részre jogosult 2019. október 13. napját követően.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. október 25. 
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Basky András polgármester: 2019. október 14-től a polgármester részére járó időarányos 
szabadság az alábbiak szerint alakul. 
Alapszabadság:    25 nap 
Vezetői pótszabadság:   14 nap 
Összesen:     39 nap 
 
A szabadság ütemezését minden év februárjában el kell fogadni a Képviselő-testületnek. 2019. 
évben 48 nap szabadságból 31 nap került kivételre és 17 nap maradt meg, melyre vonatkozóan 
szabadság megváltási igény került benyújtásra.  
Az időarányosan járó 8 nap szabadság kivételének ütemezése az alábbiak szerint alakul:  
 
2019. november 26-29.   4 nap 
2019. december 7.   1 nap 
2019. december 23.    1 nap 
2019. december 30-31.  2 nap 
Én megint személyes érintettséget jelentek be, nem kívánok részt venni a szavazásban, és 
hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem 
aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Basky András nem 
szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
141/2019. (X.25.) ÖH. 
Lajosmizse Város Polgármestere 
szabadság megváltásával és 2019. évi 
időarányos szabadság ütemezésével 
kapcsolatos döntés 

                                Határozat 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
polgármester által a választások napjáig időarányosan járó és ki nem vett 17 nap 
szabadságra vonatkozóan benyújtott szabadság megváltási igényt és felkéri a 
jegyzőt, hogy intézkedjen annak kifizetéséről.  

(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Lajosmizse 
Város Polgármestere részére a 2019. évi - a választások napját követően számított 
- időarányos 8 nap szabadság ütemezését az alábbiak szerint:  
2019. november 26-29.   4 nap 
2019. december 7.   1 nap 
2019. december 23.    1 nap 
2019. december 30-31.  2 nap  
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. október 25.  
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10. napirendi pont 
Alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az alpolgármesterek feladataikat társadalmi megbízatásban látják 
el és tiszteletdíj illeti meg. A főállású alpolgármester tiszteletíja a polgármester illetményének a 
90%-a. A társadalmi megbízatású alpolgármesterek esetén ennek a 90%-nak az 50%-a lehet.  2014. 
október 22-től az alpolgármesterek tiszteletdíja havi bruttó 200.000.- Ft volt, ezt az összeget 
javaslom továbbra is. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
dr. Adonyi Lajos képviselő:  Személyes érintettséget jelentek be, így a szavazásban nem kívánok 
részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Rendben, köszönöm. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő dr. Adonyi Lajos nem szavazott- az alábbi határozatot 
hozta: 
 
142/2019. (X.25.) ÖH. 
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
     H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 25-től havi bruttó 200.000 -Ft-ban állapítja 
meg.  
Határidő: 2019. október 25. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
Basky András polgármester: Most Fekete Zsolt József tiszteletdíját kérem, hogy szavazzuk meg. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
Fekete Zsolt József képviselő: Személyes érintettséget jelentek be, így a szavazásban nem 
kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Rendben, köszönöm. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Fekete Zsolt József nem szavazott- az alábbi határozatot 
hozta: 
 

143/2019. (X.25.) ÖH. 
Fekete Zsolt József alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
     H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete Zsolt József 
alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 25-től havi bruttó 200.000 -Ft-ban állapítja 
meg.  
Határidő: 2019. október 25. 
Felelős: Képviselő-testület 
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Basky András polgármester: Az alpolgármestereket is megilleti a költségtérítés, ez a 
tiszteletdíjuk 15 %-a, mely havi 30.000.- Ft. Kérem, erről is hozzuk meg határozatunkat. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
dr. Adonyi Lajos képviselő:  Személyes érintettséget jelentek be, így a szavazásban nem kívánok 
részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Rendben, köszönöm. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő dr. Adonyi Lajos nem szavazott- az alábbi határozatot 
hozta: 
 
144/2019. (X.25.) ÖH. 
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Adonyi Lajos alpolgármester 
költségtérítését 2019. október  25-től havi 30.000 -Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. október 25. 

 
Basky András polgármester: Most Fekete Zsolt József költségtérítését kérem, hogy szavazzuk 
meg. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
Fekete Zsolt József képviselő: Személyes érintettséget jelentek be, így a szavazásban nem 
kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Basky András polgármester: Rendben, köszönöm. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Fekete Zsolt József nem szavazott- az alábbi határozatot 
hozta: 
 
145/2019. (X.25.) ÖH. 
Fekete Zsolt József alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete Zsolt József 
alpolgármester költségtérítését 2019. október  25-től havi 30.000 -Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. október 25. 

 
11. napirendi pont 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A Társulási Tanács 2019. október 13-tól tisztsége megszűnik és 
ilyenkor új kell választani a Társulási Tanács tagjait. Az elmúlt időszakban Felsőlajos 5 fővel és 
Lajosmizse is 5 fővel vett részt a Társulási Tanácsban. Felsőlajos Község Önkormányzatának 
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Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Társulási Tanácsba a következő személyeket delegálja: 
Juhász Gyula polgármester, Kun János István alpolgármester, Makainé Antal Anikó képviselő, 
Majoros István képviselő, Czigány Lajos Vendel képviselő. Lajosmizse részéről a következő 
személyeket javaslom: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Fekete Zsolt 
József alpolgármester, Borbély Ella képviselő és Sebők Márta képviselő. A javasolt tagok 
hozzájárultak a nyílt üléshez. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
146/2019. (X.25.) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Társulási Tanácsába tagok delegálása  

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó 
Társulás Társulási Tanácsába az alábbi képviselőket delegálja: 
Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Fekete Zsolt József 
alpolgármester, Borbély Ella képviselő és Sebők Márta képviselő. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. október 25. 

Basky András polgármester: A II. határozat-tervezet a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról szól. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
147/2019. (X.25.) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés mellékletét 
képező - Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását 
elfogadja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott módosításnak megfelelően 
az egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére és aláírására.   

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. október 25. 

 
Péli Szilveszter 11.04 órakor elment. 
A Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. 
 
 
12. napirendi pont 
I. Faragó Környezetvédelmi Kft. beszámolójának elfogadása 
II. Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatban 
Döntés az ajánlati felhívás ismételt megküldéséről 
Előadó: Basky András polgármester 
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Basky András polgármester: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
nincs vállalkozó, ezért a környező településen lévő szolgáltatók kerülnek megkeresésre. Az előző 
testületi ülésen öt szolgáltató lett megnevezve és két vállalkozó jelzett vissza, hogy nem vállalja a 
feladatot. Azok a vállalkozók, akik még nem jeleztek vissza, ismételten megkeresésre kerülnek. 
Amennyiben nem adnak ajánlatot, ez esetben a Katasztrófavédelem fog kijelölni egy szolgáltatót.  
Faragó Környezetvédelmi Kft. beszámoló alapján időarányosan megfelelő mennyiség került 
elszállításra a szolgáltató részéről. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 
begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek 2019. január 1. 
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakára 752.833 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette Lajosmizse Város Önkormányzatát, mint Kedvezményezettet. Az 
elmúlt napokban megérkezett a támogatás és 5 napon belül továbbítani kell a szolgáltatónak. A 
következő napirendi pont ezt tárgyalja majd. A beszámolót elfogadásra javaslom, ami az I. 
határozat-tervezetet tartalmazza. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
148/2019. (X.25.) ÖH. 
Faragó Környezetvédelmi Kft. 2019. 01. 01. – 2019. 09. 01. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó beszámolójának elfogadása 

 Határozat 
  

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Faragó Környezetvédelmi 
Kft. 2019. 01. 01. – 2019. 09. 01. időszak közötti nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízre vonatkozó beszámolóját.  

 
Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2019. október 25. 
 
Basky András polgármester: A II. határozat-tervezet szerint az alábbi vállalkozók kerülnek 
ismételten megkeresésre:  

 Somogyi István vállalkozó (Izsák) 
 Szabolcska Ferenc vállalkozó (Kunszentmiklós) 
 TI-TÓ Kft. (Solt) 

 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, 
kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot 
hozta: 
 
149/2019. (X.25.) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 
kapcsolatos pályázat ismételt kiírása 

 

Határozat 
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1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 117/2019. 
(IX.26.) önkormányzati határozatban foglalt ajánlattételi határidőig (2019. október 10-ig) nem 
érkezett be ajánlat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás végzésére. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének eleget téve a településen 
található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása érdekében a 
közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatosan ismételten a következő intézkedéseket teszi:   
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 44/F §. (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás minimum 4 éves 
maximum 10 éves végzésének lehetőségével az alábbi engedéllyel rendelkező vállalkozásokat 
keresi meg azzal, hogy az ajánlattételi határidő : 2019. november 11. 8:00 óra. 
 
 Somogyi István vállalkozó (Izsák) 
 Szabolcska Ferenc vállalkozó (Kunszentmiklós) 
 TI-TÓ Kft. (Solt) 
 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent megnevezett vállalkozások által 
küldött ajánlatokat az alábbi szempontrendszer szerint bírálja el: 
- A Közszolgáltató heti ügyfélfogadási ideje 

- A Közszolgáltató napi készenléti ügyelete az általa meghatározott beosztás szerint, amelyet 
azonban úgy köteles meghatározni, hogy abba hetente legalább egy hétköznapi napon a 16.30-
18.30 óráig tartó idő bele essen.  

- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának a határideje, 
melyet legkésőbb Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 
szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletében meghatározott határidőn belül kell 
elvégezni, ellenkező esetben késedelembe esik. 

- Késedelmi kötbér mértéke 

 

 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek az 
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi 

elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

A legjobb 10, a legrosszabb 1, a többi a kettő közötti lineáris arányosítással kiszámított pontot kap rész-, 
illetve alszempontonként az alábbi képlet szerint: 

                Avizsgált - Alegrosszabb 

P  = ------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin  , 

          Alegjobb - Alegrosszabb 



32 
 

ahol: 

P: a vizsgálat ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: 10 pont 

Pmin: 1 pont 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

Amennyiben Alegjobb=Alegrosszabb, a fenti képlet nem alkalmazható. Ez esetben az adott 
részszempontra valamennyi ajánlattevő 1 pontot kap. 

A pontszámok kiszámítása minden részszempontnál és alszempontnál a 2. tizedesjegyig kerekítve történik. 
Az „1.”-„2” részszempont esetén a legkisebb, a „3.”-„5.” részszempont esetén a legnagyobb érték a legjobb. 
A megajánlott értékek tört számok is lehetnek, de csak 1 tizedesjegyig. Az egy tizedesjegynél több 
tizedesjegyet tartalmazó értéket kérjük 1 tizedesjegy értékre kerekíteni. 
 
A pontok részszempontonként az adott súlyszámmal megszorozzuk, majd a súlyszámmal megszorzott 
pontokat összeadjuk. Összességében legelőnyösebb a legtöbb pontot szerző ajánlat lesz. 
 

 Ajánlattevő  Ajánlattevő Ajánlattevő 

1. A begyűjtési-
elszállítási határidő 

Érték (óra)    

 Pont    

 súlyozott pont/30/    

2. késedelmi kötbér Érték (Ft/nap)    

 pont    

 súlyozott pont/10/   

 

 

3. ügyfélfogadás 
ideje 

Érték (óra/hét)    

 pont    
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 súlyozott pont /30/    

4. készenléti ügyelet 
ideje  

Érték (óra/nap)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

Összpontszám    

 
4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

jelen határozatban foglaltak szerinti ajánlatokat bekérje és azokat a Képviselő-testület 2019. 
novemberi ülése elé terjessze.  

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2019. október 25. 
 
13. napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/2019. (…) önkormányzati 
rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 
8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló kiosztós előterjesztést. 
Van-e kérdés, észrevétel a kiosztott rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja a rendelet-tervezetet és az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
- az alábbi rendeletet fogadta el: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi 
költségvetésének 

a) A költségvetés bevételi főösszegét 3 040 098 951 Ft-ban  

b) A költségvetés kiadási főösszegét 3 040 098 951 Ft-ban  

      

c)      tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 656 674 899 Ft-ban 

d)      tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 018 227 070 Ft-ban 

e) költségvetési egyenlegének összegét -1 361 552 171 Ft-ban 

ea) működési egyenleg -14 301 237 Ft-ban 

eb)  felhalmozási egyenleg -1 347 250 934 Ft-ban 

állapítja meg.     

      

f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat -21 871 881 Ft-ban 

állapítja meg.     

      

g) összesített egyenlegének összegét -1 383 424 052 Ft-ban 

határozza meg.     

      

h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását     

ha) belső forrás     

költségvetési maradvány igénybevételével 1 383 424 052  Ft-ban 
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hb) külső forrás     

 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 
finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 

    

    

0 Ft-ban 

hagyja jóvá.     

 

2. § 

 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 
8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 
(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép. 

 
(3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 3. melléklet lép. 

 
(4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 4. melléklet lép. 

 
(5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

 
3. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 

 

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

A kihirdetés napja: 2019…………… 
 
 

/ dr. Balogh László / 
jegyző 
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 1. melléklet a 24/2019. (...) önkormányzati rendelethez 
 "1. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"       

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevétele 
     Ft-ban 
 

Bevételek 

A. B. C. D. 
 m ó d o s í t o t t    e l ő i r á n y z a t 

 

kötelező  önként 
vállalt államigazgatási   Összesen  

f e l a d a t 
  1. Működési bevételek 1 447 089 256 41 776 051 13 930 337 1 502 795 644 
  1.1. Működési bevételek 101 660 000 24 919 519 0 126 579 519 
  1.2. Közhatalmi bevételek 590 000 000 0 0 590 000 000 
    1.2.1. Helyi adók  539 000 000 0 0 539 000 000 
    1.2.2. Átengedett központi adók  48 000 000 0 0 48 000 000 
    1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 000 000 0 0 3 000 000 
  1.3. Működési támogatások 705 314 693 0 0 705 314 693 
    1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 204 028 868 0 0 204 028 868 
    1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása 288 584 900 0 0 288 584 900 

  
  1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 165 262 055 0 0 165 262 055 

    1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 17 680 526 0 0 17 680 526 

  
  1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő 
támogatások 28 810 202 0 0 28 810 202 

    1.3.6. Elszámolásból származó bevételek 948 142 0 0 948 142 
  1.4. Egyéb működési bevételek 50 114 563 16 856 532 13 930 337 80 901 432 
    1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 50 114 563 16 856 532 13 930 337 80 901 432 
    1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  0 0 0 0 
  2. Felhalmozási bevételek 153 879 255 0 0 153 879 255 
  2.1. Felhalmozási bevételek  4 055 050 0 0 4 055 050 
    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  4 055 050 0 0 4 055 050 
    2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei  0 0 0 0 
    2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei  0 0 0 0 
  2.2. Felhalmozási támogatások 5 824 891 0 0 5 824 891 
    2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 5 824 891 0 0 5 824 891 
    2.2.2. Fejlesztési célú támogatások  0 0 0 0 
  2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 143 999 314 0 0 143 999 314 
    2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 142 239 314 0 0 142 239 314 
    2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 760 000 0 0 1 760 000 
    2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel  0 0 0 0 
  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 1 600 968 511 41 776 051 13 930 337 1 656 674 899 
  4. Finanszírozási bevételek 1 281 116 734 102 307 318 0 1 383 424 052 
  4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 1 281 116 734 102 307 318 0 1 383 424 052 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 281 116 734 102 307 318 0 1 383 424 052 
      4.1.1.1. Működési célra 15 720 347 15 668 776   31 389 123 
      4.1.1.2. Felhalmozási célra 1 265 396 387 86 638 542   1 352 034 929 
    4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 
      4.1.2.1. Működési célra       0 
      4.1.2.2. Felhalmozási célra       0 
  4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 0 0 0 0 
    4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
    4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
    4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
    4.2.4. Értékpapírok kibocsátása       0 
  4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 0 
  4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 0 0 
  5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 2 882 085 245 144 083 369 13 930 337 3 040 098 951 
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Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai 

     Ft-ban 
 

Kiadások 

A. B. C. D. 
 m ó d o s í t o t t    e l ő i r á n y z a t 
 kötelező  önként 

vállalt államigazgatási 
 Összesen  

 f e l a d a t 
 1. Működési kiadások 1 448 751 813 44 490 731 23 854 337 1 517 096 881 
 1.1. Személyi juttatások 411 427 996 36 215 874 4 861 911 452 505 781 
 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85 689 552 4 592 054 938 024 91 219 630 
 1.3. Dologi kiadások 389 313 715 3 682 803 9 262 402 402 258 920 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  9 050 000 0 7 592 000 16 642 000 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 553 270 550 0 1 200 000 554 470 550 
   1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 526 428 562 0 1 200 000 527 628 562 
   1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 12 366 988 0 0 12 366 988 
   1.5.3. Elvonások és befizetések 0 0 0 0 
   1.5.4. Tartalékok 14 475 000 0 0 14 475 000 
      1.5.4.1. Általános tartalék 0 0 0 0 
      1.5.4.2. Céltartalék 14 475 000 0 0 14 475 000 
 2. Felhalmozási kiadások 1 380 860 656 120 269 533 0 1 501 130 189 
 2.1. Beruházások 1 084 403 514 3 373 000 0 1 087 776 514 
 2.2. Felújítások 223 333 987 116 896 533 0 340 230 520 
 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 73 123 155 0 0 73 123 155 
 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 2 829 612 469 164 760 264 23 854 337 3 018 227 070 
 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 21 871 881     21 871 881 
 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 
 4. Finanszírozási kiadások 21 871 881 0 0 21 871 881 
 5.Kiadások összesen 2 851 484 350 164 760 264 23 854 337 3 040 098 951 
 Irányító szervi támogatások folyósítása 525 188 852    

        

 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 103,75    
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 18,00    
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2. melléklet a 24/2019. (..) önkormányzati rendelethez 
"2. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"      

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei 
    Ft-ban 

Bevételek 

A. B. C. D. 
m ó d o s í t o t t    e l ő i r á n y z a t 

kötelező önként 
vállalt államigazgatási 

 Összesen  
f e l a d a t 

1. Működési bevételek 1 375 956 519 16 856 532 7 592 000 1 400 405 051 
1.1. Működési bevételek 35 890 000 0 0 35 890 000 
1.2. Közhatalmi bevételek 590 000 000 0 0 590 000 000 
  1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek 539 000 000 0 0 539 000 000 
  1.2.2. Átengedett központi adók  48 000 000 0 0 48 000 000 
  1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 3 000 000 0 0 3 000 000 
1.3. Működési támogatások 705 314 693 0 0 705 314 693 
  1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 204 028 868 0 0 204 028 868 
  1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása 288 584 900 0 0 288 584 900 
  1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 165 262 055 0 0 165 262 055 

  1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 17 680 526 0 0 17 680 526 
  1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 28 810 202     28 810 202 
  1.3.6. Elszámolásból származó bevételek 948 142 0   948 142 
1.4. Egyéb működési bevételek 44 751 826 16 856 532 7 592 000 69 200 358 
  1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 44 751 826 16 856 532 7 592 000 69 200 358 
  1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  0 0 0 0 
2. Felhalmozási bevételek 153 879 255 0 0 153 879 255 
2.1. Felhalmozási bevételek  4 055 050 0 0 4 055 050 
  2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  4 055 050 0 0 4 055 050 
  2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei  0 0 0 0 
  2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei  0 0 0 0 
2.2. Felhalmozási támogatások 5 824 891 0 0 5 824 891 
  2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 5 824 891 0 0 5 824 891 
  2.2.2. Fejlesztési célú támogatások  0 0 0 0 
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 143 999 314 0 0 143 999 314 
  2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 142 239 314 0 0 142 239 314 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 760 000 0 0 1 760 000 
  2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel  0 0 0 0 
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 1 529 835 774 16 856 532 7 592 000 1 554 284 306 
4. Finanszírozási bevételek 1 250 728 993 0 0 1 250 728 993 
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 1 250 728 993 0 0 1 250 728 993 
  4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 250 728 993 0 0 1 250 728 993 
    4.1.1.1. Működési célra 728 993     728 993 
    4.1.1.2. Felhalmozási célra 1 250 000 000     1 250 000 000 
  4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 
    4.1.2.1. Működési célra       0 
    4.1.2.2. Felhalmozási célra       0 
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 0 0 0 0 
  4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
  4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
  4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
  4.2.4. Értékpapírok kibocsátása       0 
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés       0 
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése       0 
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 2 780 564 767 16 856 532 7 592 000 2 805 013 299 
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Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai 
      Ft-ban 
 

Kiadások 

A. B. C. D. 
 m ó d o s í t o t t    e l ő i r á n y z a t 

 
kötelező önként 

vállalt  állami 
 Összesen  

 f e l a d a t 
 1. Működési kiadások 855 896 641 28 404 455 17 516 000 901 817 096 
 1.1. Személyi juttatások 97 288 696 25 786 165 0 123 074 861 
 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 730 552 2 618 290 0 22 348 842 
 1.3. Dologi kiadások 176 556 843 0 8 724 000 185 280 843 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  9 050 000 0 7 592 000 16 642 000 
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 553 270 550 0 1 200 000 554 470 550 
   1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 526 428 562 0 1 200 000 527 628 562 
   1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 12 366 988 0 0 12 366 988 
   1.5.3. Elvonások és befizetések 0 0 0 0 
   1.5.4. Tartalékok 14 475 000 0 0 14 475 000 
      1.5.4.1. Általános tartalék 0 0 0 0 
      1.5.4.2. Céltartalék 14 475 000 0 0 14 475 000 
 2. Felhalmozási kiadások 1 356 135 470 0 0 1 356 135 470 
 2.1. Beruházások 1 060 987 715 0 0 1 060 987 715 
 2.2. Felújítások 222 024 600   0 222 024 600 
 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 73 123 155 0 0 73 123 155 
 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 2 212 032 111 28 404 455 17 516 000 2 257 952 566 
 4. Finanszírozási kiadások 547 060 733 0 0 547 060 733 
 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 547 060 733 0 0 547 060 733 
   4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása 525 188 852 0 0 525 188 852 
   4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 21 871 881 0 0 21 871 881 
   4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 
 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 2 759 092 844 28 404 455 17 516 000 2 805 013 299 
        
 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 21,00    
 Igazgatás 3,00    
 Park 8,00    
 Piac, vásár 7,00    
 Sport 3,00    
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 18,00    
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3. melléklet a 24/2019. (...) önkormányzati rendelethez 

"4. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"           
Önkormányzat működési támogatásainak részletezése 

         Ft-ban 

Megnevezés Rova
t 

Eredeti 
előirányzat 

Módosítás 
13/2019. 
(IV.12.)  

ÖR 

Módosítás 
17/2019. 

(VI.21.) ÖR 

Módosítás 
21/2019. 
(VIII.16.) 

ÖR 

Módosítá
s 23/2019. 
(IX.27.) 

ÖR 

Módosítá
s 

Módosított 
előirányzat 

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 199 837 539 275 329 0 3 916 000 0 0 204 028 868 
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása   137 949 600 0 0 3 916 000 0 0 141 865 600 
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás   53 277 339 0 0 0 0 0 53 277 339 

1.2.1
. 

  Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának 
támogatása   0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2
.   Közvilágítás fenntartásának támogatása   37 592 489 0 0 0 0 0 37 592 489 

1.2.3
.   Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása   100 000 0 0 0 0 0 100 000 

1.2.4
.   Közutak fenntartásának támogatása   15 584 850 0 0 0 0 0 15 584 850 

1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   0 0 0 0 0 0 0 
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   0 0 0 0 0 0 0 
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása   8 585 600 0 0 0 0 0 8 585 600 
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása   25 000 0 0 0 0 0 25 000 
1.7. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása   0 275 329 0 0 0 0 275 329 
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása   0 0 0 0 0 0 0 
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása B112 280 227 017 0 0 8 357 883 0 0 288 584 900 

2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása   229 256 417 0 0 7 643 616 0 0 236 900 033 

2.2. Óvodaműködtetési támogatás   50 970 600 0 0 714 267 0 0 51 684 867 

2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának 
támogatása   0 0 0 0 0 0 0 

2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 
többletkiadásokhoz   0 0 0 0 0 0 0 

3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 146 937 910 0 6 032 105 6 301 420 5 990 620 0 165 262 055 

3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 
támogatása   0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása   18 793 488 0 0 3 272 000 1 150 000 0 23 215 488 
3.2.1

.   Család- és gyermekjóléti szolgálat   8 840 000 0 0 988 000 0 0 9 828 000 

3.2.2
.   Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás   3 227 488 0 0 583 000 0 0 3 810 488 

3.2.3
.   Házi segítségnyújtás-szociális segítés   50 000 0 0 0 0 0 50 000 

3.2.4
.    Házi segítségnyújtás- személyi gondozás   1 287 000 0 0 0 0 0 1 287 000 

3.2.5
.    Időskorúak nappali intézményi ellátása   2 289 000 0 0 1 701 000 0 0 3 990 000 

3.2.6
.    falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás   3 100 000 0 0 0 1 150 000 0 4 250 000 

3.4. Gyermekétkeztetés támogatása   108 321 104 0 0 3 026 000 0 0 111 347 104 
3.4.1

.   A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása   37 772 000 0 0 3 026 000 0 0 40 798 000 

3.4.2
.   Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   70 549 104 0 0 0 0 0 70 549 104 

3.5.    Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének 
támog.   2 728 818 0 0 3 420 0 0 2 732 238 

3.6. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása   17 094 500 0 0 0 0 0 17 094 500 
3.6.1

. 
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók 
bértámogatása   14 894 500 0 0 0 0 0 14 894 500 

3.6.2
. Bölcsödei üzemeltetési támogatás   2 200 000 0 0 0 0 0 2 200 000 

3.7. Szociális ágazati összevont pótlék   0 0 6 032 105 0 4 840 620 0 10 872 725 
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 14 522 420 817 617 220 000 492 000 1 628 489 0 17 680 526 

4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési 
feledatok támogatása   14 522 420 0 0 492 000 0 0 15 014 420 

4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő 
támogatása   0 0 220 000 0 0 0 220 000 

4.3. Kulturális illetménypótlék   0 817 617 0 0 1 628 489 0 2 446 106 

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő 
támogatások B115 0 14 842 390 12 509 735 536 278 168 966 752 833 28 810 202 

5.1. 2019.évi bérkompenzáció   0 384 790 369 972 372 123 168 966 0 1 295 851 
5.2. Kiegyenlítő Bérrendezési Alap   0 14 457 600 0 0 0 0 14 457 600 
5.3. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás   0     164 155 0 752 833 916 988 
5.4. Téli rezsicsökkentés   0           0 

5.5. Önkormányzati tűzoltóság részére rendkívüli önkormányzati 
támogatás   0   12 139 763 0 0 0 12 139 763 

6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 0 0 948 142 0 0 948 142 
6.1. 2018.évi beszámoló alapján történt elszámolás   0 0 0 948 142 0 0 948 142 

7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) B11 641 524 886 15 935 336 18 761 840 20 551 723 7 788 075 752 833 705 314 693 
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4. melléklet a 24/2019. (...) önkormányzati rendelethez 
"7. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"                     

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása 
                   Ft-ban 
  

feladat 

  A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. P. Q. R. 

  

Megnevezés Kormányza
ti funkciók 

Személyi 
juttatás 

Munka-
adókat 
terhelő 
járulék 

Dologi 
kiadások 

Szociál-
politikai 
juttatás 

Működési 
célú 

támogatás 
államház-
tartáson 
belülre 

Működési 
célú 

pénzeszköz
-átadás 

államház-
tartáson 
kívülre 

Elvonáso
k és 

befizetése
k 

Általá
-nos 

tartalé
k 

Cél-tartalék Beruházás Felújítás 

Felhalmozá
si célú 

pénzeszköz 
átadás 

államház-
tartáson 
kívülre 

Felhal-
mozási 

célú 
támoga-

tás 
államház
-tartáson 
belülre 

Összesen Finanszírozá
si kiadások 

Engedé
-lyezett 
létszám
-keret 
(fő) 

1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége  011130 61 612 674 12 884 668 36 452 001 0 1 200 000 250 000 0 0 14 475 000 7 635 505 0 2 012 377 0 136 522 225 0 1 
2. K Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 0 0 278 600 0 0 0 0 0 0 11 839 943 0 0 0 12 118 543 0   

3. K 
Az önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, 
vásár) 

013350 4 956 266 972 835 4 533 900 0 0 0 0 0 0 413 700 0 0 0 10 876 701 0 7 

4. K Az önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások) 013350 0 0 836 289 0 0 0 0 0 0 4 354 397 2 090 170 0 0 7 280 856 0   

5. K 
Az önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem 
lakóingatlan) 

013350 983 453 172 598 34 115 182 0 0 0 0 0 0 168 120 627 205 775 767 0 0 409 167 627 0   

6. K Önkormányzatok elszámolásai a központi 
költségvetéssel 018010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 871 881   

7. K Központi költségvetési befizetések 018020 0 0 0 0 327 991 0 0 0 0 0 0 0 0 327 991 0   

8. K Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 0 0 0 0 493 800 808 0 0 0 0 0 0 0 2 599 
000 496 399 808 525 188 852   

9. Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 041233 25 786 165 2 618 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 404 455 0   

10
. K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 

fenntartása 045160 0 0 20 898 732 0 0 0 0 0 0 72 643 649 0 0 0 93 542 381 0   

11
. K Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0   

12
. K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 0 0 492 639 0 0 916 988 0 0 0 0 4 000 000 0 0 5 409 627 0   

13
. K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 052080 0 0 294 361 0 0 0 0 0 0 3 770 178 6 385 663 3 692 759 0 14 142 961 0   

14
. K Komplex környezetvédelmi programok 

támogatása 056010 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0   

15
. K Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000 0   

16
. K Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 2 133 831 374 483 20 068 567 0 0 0 0 0 0 783 263 531 0 0 0 805 840 412 0   

17
. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020 0 0 6 876 757 0 0 0 0 0 0 7 379 385 3 773 000 2 630 000 0 20 659 142 0   

18
. K Közvilágítás 064010 0 0 25 285 700 0 0 0 0 0 0 1 066 800 0 0 0 26 352 500 0   

19
. K Zöldterület-kezelés (Park) 066010 18 935 800 3 668 042 12 251 215 0 0 0 0 0 0 102 147 0 0 0 34 957 204 0 8 

20
. K Város-, községgazdálkodási m.n.s. 

szolgáltatások 066020 0 0 8 181 400 0 32 299 763 0 0 0 0 347 853 0 0 0 40 829 016 0   

21
. K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030 7 022 000 1 369 290 3 615 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 59 689 019 0 71 745 309 0 3 

22
. K Közművelődés-Közösségi és társadalmi 

részvétel fejlesztése 082091 1 644 672 288 636 571 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 504 808 0   

23
. Ö Civil szervezetek működési támogatása 084031 0 0 0 0 0 10 450 000 0 0 0 0 0   0 10 450 000 0   

24
. Ö Egyházak tevékenységének támogatása 084040 0 0 0 0 0 750 000 0 0 0 0 0 0 0 750 000 0   

25
. K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) 10 0 0 9 329 000 16 642 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 971 000 0   

26
.   Összesen   123 074 861 22 348 842 185 280 843 16 642 000 527 628 562 12 366 988 0 0 14 475 000 1 060 987 715 222 024 600 70 524 155 2 599 

000 2 257 952 566 547 060 733 19 
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 5. melléklet a 24/2019. (...) önkormányzati rendelethez 
 "8. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"               Egyéb működési kiadások részletezése                                                 Ft-ban 

   Megnevezés Rovat Eredeti 
előirányzat 

Módosítás 
13/2019. 

(IV.12.) ÖR 

Módosítás  
15/2019. 

(V.10.)  ÖR 

Módosítás  
17/2019. 

(VI.21.) ÖR 

Módosítás 
19/2019. 

(VII.24.) ÖR 

Módosítás 
21/2019. 
(VIII.16.) 

ÖR 

Módosítás 
23/2019. 

(IX.27.) ÖR 
Módosítás Módosított 

előirányzat 

 1 Nemzetközi kötelezettségek K501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó 

kiadások K5021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 2.3 Egyéb elvonások, befizetések K5023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 3 Elvonások és befizetések (=56+57+58) K502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre K503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre K504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 
államháztartáson belülre K505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 493 346 605 1 495 801 0 12 260 220 0 9 334 086 11 191 850 0 527 628 562 
 7.1.       ebből Tűzoltóság   20 160 000   12 139 763 0 0 0 0 32 299 763 
 7.2.       ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás   471 658 614 1 495 801 0 120 457 0 9 334 086 11 191 850 0 493 800 808 
 7.3.       ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)   1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 1 200 000 

 7.4. 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város 

Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat 
visszafizetési kötelezettsége 

  327 991 0 0 0 0 0 0 0 327 991 

 8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre K507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 10 Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 11 Kamattámogatások K510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 9 900 000 750 000 500 000 100 000 0 364 155 0 752 833 12 366 988 
 13.1.       ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve 

szenvedélybetegek nappali ellátása)   750 000 0 0 0 0 0 0 0 750 000 

 13.2       ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek 
nappali ellátása)   250 000 0 0 0 0 0 0 0 250 000 

 13.3. Sportszervezetek támogatása   8 300 000 0 500 000 0 0 0 0 0 8 800 000 

 13.3.1. 
Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 

(Működési és Versenyeken való 
részvétel támogatása) 

  3 300 000 0 0 0 0 0 0 0 3 300 000 

 13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)   5 000 000 0 500 000 0 0 0 0 0 5 500 000 
 13.4. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása   400 000 0 0 0 0 0 0 0 400 000 
   Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület 

Lajosmizsei Csoport   0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 
   Őszikék Nyugdíjas Klub   0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 
 13.5. Lajosmizse 2018 pályázat díjjal járó támogatás -  Tündérkert a 

Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány   100 000 0 0 0 0 0 0 0 100 000 
 13.6. Tóth Dominika Dalma (lakhatási és megélhetőségi költségeire)   100 000 0 0 0 0 0 0 0 100 000 
 13.7. Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)   0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 
 13.8 Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.   0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 
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 13.9. Rákóczi Szövetség   0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 
 13.10. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület   0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 
 13.11. Kecskeméti Pro Homine Alapítvány   0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 
 13.12. Lajosmizsei Asztalitenisz Club (asztalitenisz nyári tábor)   0 0 0 100 000 0 0 0 0 100 000 

 13.13. 
Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért 
járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre 
támogatás) 

  0 0 0 0 , 164 155 0 752 833 916 988 

 13.14. 
A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 
5/2010.(IV.29.) rendelete alapján adott szakmai kitüntető díjak 
támogatása 

  0 0 0 0 0 200 000 0 0 200 000 

 14. Tartalékok K513 8 198 858 -6 236 314 -1 462 679 14 476 894 -500 000 476 624 -478 383 0 14 475 000 
 15. Egyéb működési célú kiadások  K5 511 445 463 -3 990 513 -962 679 26 837 114 -500 000 10 174 865 10 713 467 752 833 554 470 550 
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14. napirendi pont 
Döntés a Polyák Imre Sportcsarnok felújításáról  
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polyák Imre Sportcsarnoknál átalakítások szükségesek, amelyek 
a csarnok működése szempontjából különösen fontosak lennének. A Magyar Kézilabda 
Szövetségnek van egy pályázati kiírása, amellyel ezt a feladatot megpróbálta volna megoldani. 
Az elmúlt időszakban az egyeztetések megtörténtek. A pályázatot benyújtani, amely a pályázati 
feltételeknek megfelelne azt erre a pályázati kiírása nem tudjuk benyújtani. Mindenképpen 
szükségesnek tartjuk és fontosnak tartjuk azt, hogy a következő időszakban záros határidőn 
belül kerüljön kidolgozásra egy olyan koncepció, amely megvalósítható az épületen belül. 
Egyeztetni szükséges a sportegyesületekkel, a tankerülettel, a gazdasági szervezettel. Az 
anyagban többféle verzió látható, Egyrészt építkezhetünk a park felé, ami esztétikai 
szempontból nem biztos, hogy a legoptimálisabb. Ha föl tudnánk áldozni egy tantermet az 
iskolában, amelyre a tankerület, illetve az iskola igazgatója azt mondta, hogy jelen pillanatban  
hely hiány van. Az iskolának van egy belső udvarra, ahol szertárt lehetne kialakítani és az egyéb 
eszközök tárolására a tárolóknak az átalakításával van lehetőség. A fejlesztés az ott lévő 
sportegyesületnek a működését segíti. Az előkészítés során meg kell vizsgálnunk, hogy ezt 
milyen forrásból tudjuk a legoptimálisabban megvalósítani. Három féle verziót lehetséges. Az 
egyik az, hogy önerőből a másik az, hogy  BM pályázat keretében sportcsarnokokkal 
kapcsolatos pályázati lehetőség keresése, illetve azt megvizsgálni, hogy esetlegesen TAO 
támogatásból megoldható-e ez a beruházás. De ahhoz el kell jutnunk arra a szintre, hogy amire 
a TAO-s pályázatok benyújtásra kerülnek, amire a BM-es pályázatok benyújtásra kerülnek 
ezeknek a megoldásoknak már itt kell előttünk lennie, és dönteni tudjunk róla. A Kézilabda 
Szövetség által kiírt pályázatra nem tudunk pályázatot benyújtani. Sápi Zsombornak átadom a 
szót. 

Sápi Zsombor: A jelenlegi sportcsarnok felújításával kapcsolatban pár szót mondanék. 
Kézilabda edzésen 150 gyermek és 30 felnőtt vesz részt ezenkívül különböző sportegyesületek 
használják a termet, valamint napközben az iskola 16.30-ig négyfelé választva a termet 
használja. Iszonyatosan zsúfolt a terem, a kiszolgáló helyiségek nem adottak. Nem hiszem, 
hogy a környéken van még ilyen működő csarnok, ahol nincs kiszolgáló helyiség. Egész napos 
gyerekversenyek idején az 5-6 csapat nem tud hova leülni, nem tudják a felszereléseket 
lepakolni. A szülők nem tudnak leülni. A sportcsarnokban nincs mosdója, amit az iskolai mosdó 
igénybevételével tudtuk megoldani. Nagyobb mérkőzésekre is kinyitjuk a mosdókat a 
szurkolók részére. Négy öltözőből kettőben nincs zuhanyzási lehetőség. Nincs játékvezetői 
öltöző. Ma reggel kiosztós anyagot is behoztam, amely azt tartalmazza, hogy rendkívüli módon 
megszigorították a sportcsarnok működési engedélyét. A Polyák Imre Sportcsarnok hitelesítése 
2020. nyarán lejár és már az új szabályok szerint kell hitelesíteni. Jó pár hatósággal jóvá kell 
hagyatni a működési engedélyt. Azt még nem tudjuk, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség 
milyen feltéteket ír elő, mert ez jelen pillanatban nem ismert. Nagyon elképzelhetőnek tartom, 
hogy a jelenlegi állapotában biztos, hogy nem fogják engedélyezni a sportcsarnok 
működtetését. Ezért lenne fontos, hogy valamilyen formában, valamilyen forrásból legalább a 
legalapvetőbb követelményeket biztosítani tudjuk. Legyenek közönségnek mosdók, 
játékvezetői öltöző vizesblokkal. Ezeket csak úgy lehet megoldani, ha a szertárak és a büfé 
megszüntetésre kerülnek és ezek helyén alakítható ki a legkevesebb bontással, műszaki 
megoldással és a legkevesebb költséggel járna. Gondoskodni kell egy új szertár helyiség 
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kialakításáról, ami a sportcsarnok park felöli hozzáépítésével vagy konténeres megoldással 
lehetne megoldani, illetve a büfét át kell helyezni. Erre az iskola belső udvara megfelelő lenne, 
kihasználatlan terület. Elengedhetetlen a felújítás, bővítés. Meg kell teremteni ennek a 
lehetőségét, mert oda fogunk jutni, hogy lesz egy olyan állapotú csarnok, amit nem lehet 
használni és mérkőzéseket sem lehet tartani. 

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Megoldást kell találni erre. 
Van-e kérdés, észrevétel? Sebők Mártának átadom a szót. 

Sebők Márta képviselő: Nagyon fontos, hogy dátumokat határozzunk meg arra vonatkozóan, 
hogy ezek a tervezési dokumentációk, illetve a költségkalkulációk mikorra készülnek el. Jó 
lenne ennek tudatában elkezdeni a 2020. évi költségvetésünket, mert azt semmilyen 
körülmények között nem szabad megengedni, hogy oda jussunk, hogy a csarnokot ne lehessen 
használni különböző labdajátékokra, mert ha már elkezdődött egy folyamat egy folyamatos 
felújítás, akkor véleményem szerint nagyobb az esélye, hogy megkapja a sportcsarnok az 
engedélyt. Ha novemberi testületi ülésen tudnak tárgyalni ennek a tervezésnek az eredményét 
és költségkalkulációját azt hiszem, hogy nagyban segítheti a jövő évi költségvetésünk 
megtervezését köszönöm szépen! 

Basky András polgármester: A novemberi ülésre igyekszünk olyan anyagokat előterjeszteni, 
amely a továbblépést biztosítani fogja. Az egyeztetések folytatása szükséges. Belusz Lászlónak 
átadom a szót. 

Belusz László képviselő: Meg kellene határozni az irányvonalat, tehát az 1. változat 2. 
változata, 3. változat között, hogy melyik irány felé mozduljon el. Ehhez szükséges lenne 
esetleg egy költségbecslést kérni valamelyik vállalkozótól Lajosmizsén. Lehetne látni egy 
nagyságrendet, hogy melyik változat mennyibe kerül és ez alapján, illetve a Kézilabda 
Szövetség által javasolt megoldás felé terelni azt a megoldást, amivel ugye el lehetne kezdeni 
majd egy tervezési folyamatot.  

Sebők Márta képviselő: A tervezésben nagyon fontosnak tartom bevonni a szakmát, mert talán 
a szakmának kell eldöntenie, hogy melyik variáció az, ami megvalósítható és leginkább a 
célnak megfelel. Ha munkacsoport fog alakulni, akkor itt mindenképpen a szakmának 
szerepelnie kell ebben a munkában, köszönöm szépen! 

Basky András polgármester: Az előterjesztésből látszik, hogy ez a munkacsoport 
tulajdonképpen létrejött, hiszen a Mizse KC részéről  a szakemberek, az önkormányzat részéről 
a szakemberek, önkormányzat részéről a pályázati referens ott vannak. Ennek a csapatnak kell 
olyan anyagot letenni, amely a Képviselő-testületet döntés helyzetbe hozza.  

Sápi Zsombor: A nagy szertárt célszerű volna emeletesen megépíteni. Az emeleten létre 
lehetne hozni egy konditermet, amelynek a teljes berendezése megoldható TAO pályázat 
keretében 70-%-ban támogatott. Sándor György a csarnokért felelős gondnokot be kell vonni a 
szakmai csapatba.  

Basky András polgármester: Ebben a csapatban a Sándor György is benne van. Az I. 
határozat-tervezet a pályázat visszavonásáról szól.  Van-e még valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
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150/2019. (X.25.) ÖH. 
Döntés az „Országos Tornaterem Felújítási Program VI. ütem” 
című pályázati felhívásról 
 

 Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem nyújt be 
pályázatot a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt az „Országos Tornaterem Felújítási 
Program VI. ütem” című pályázati felhívásra. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. október 25. 

 
Basky András polgármester: A II. határozat-tervezet felhatalmazás tervezési feladatok 
előkészítéséről szól.  Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
 

151/2019. (X.25.) ÖH. 
Felhatalmazás tervezési feladatok előkészítésére 
 

 
 Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Polyák Imre Sportcsarnok bővítéséhez szükséges tervezési és 
egyéb feladatok elvégzéséhez szükséges előkészületeket tegye meg és azokat terjessze 
a Képviselő-testület elé november végéig. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. október 25. 

15. napirendi pont 
Tájékoztató a Képviselő-testület részére az összeférhetetlenségi szabályokról, 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről és a méltatlansági szabályokról (szóban) 
Előadó: dr. Balogh László jegyző 
 
Basky András polgármester: Megkérem Jegyző Urat tájékoztassa a Képviselő-testületet az 
összeférhetetlenségi szabályokról, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről és a méltatlansági 
szabályokról. 

dr. Balogh László jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 36-38. § szerint:  

„Összeférhetetlenség 

36. § (1) *  Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem 
képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges 
közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet 
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a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, 
amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, 
Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől 
(vezetőjétől) kapta, kivéve 

aa) *  ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi 
oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el, illetve nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban 
áll; 

ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, 
köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, 
foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja; 

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője; 

c) *  állami tisztviselő, kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnél, amelynek 
illetékességi területén az adott önkormányzat működik; 

d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses 
állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hivatásos állományú tagja; 

e) *  jegyző (főjegyző), aljegyző, továbbá ugyanazon önkormányzat polgármesteri 
hivatalának vagy közös önkormányzati hivatalának köztisztviselője, alkalmazottja; 

f) más települési önkormányzatnál képviselő; 

g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester; 

h) *  a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági 
társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság 
által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének - kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb 
szerve a képviselő-testület -, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet 
ellátására jogosultja; 

i) *  médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság legfőbb 
szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja. 

(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, 
főpolgármester, főpolgármester-helyettes. 

Összeférhetetlenségi eljárás 

37. § (1) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy 
az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni. 
Amennyiben jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok 
alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az 
önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által 
írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a szervezeti és működési szabályzatban 
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meghatározott bizottságnak történő átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell 
tekinteni. 

(2) Ha az önkormányzati képviselő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett 
eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára - az 
összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság javaslata alapján - a képviselő-
testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának 
kezdeményezését követő harminc napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség 
alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget. A képviselő-
testület határozatát az önkormányzati képviselőnek és a kormányhivatalnak kézbesíteni kell. 

(3) Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítását bárki 
kezdeményezheti a polgármesternél, melyet az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat 
ellátó bizottságnak haladéktalanul továbbítani kell kivizsgálásra. Ismételt kezdeményezés 
esetén, amennyiben az új tényt vagy körülményt nem tartalmaz, az összeférhetetlenséggel 
kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság külön vizsgálat nélkül lezárja az ügyet, ebben az 
esetben a (2) bekezdés szerinti határozathozatalra sem kerül sor. 

(4) *  Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségét, a tisztsége megszűnését 
megállapító képviselő-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti - jogszabálysértésre 
hivatkozással - a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül a közigazgatási és 
munkaügyi bíróságtól. 

(5) *  A bíróság a kérelemről - annak beérkezésétől számított harminc napon belül - a polgári 
perrendtartásról szóló törvény a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból 
származó perekre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazva nemperes eljárásban, 
három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság az önkormányzati képviselőt, a 
keresettel megtámadott határozatot hozó képviselő-testület képviselőjét, a kereset 
előterjesztőjét meghallgathatja. A bíróság döntése ellen további jogorvoslatnak, 
felülvizsgálatnak helye nincs. 

(6) *  A kormányhivatal a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál kezdeményezheti az 
önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének a kimondását, ha a képviselő-testület nem 
dönt az összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő. A bíróság eljárására az (5) 
bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a bíróság döntése ellen - annak 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül - az érintett önkormányzati képviselő, valamint a 
kormányhivatal fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésről, annak beérkezésétől számított 
három napon belül a másodfokú bíróság nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló 
tanácsban határoz. A bíróság döntése ellen felülvizsgálatnak helye nincs. 

(7) Az önkormányzati képviselő tisztsége a képviselő-testület összeférhetetlenséget 
megállapító határozata - ha az ellen a rendelkezésre álló határidő alatt jogorvoslat iránti 
kérelemmel nem éltek - meghozatalának napján, jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén a 
jogerős bírósági döntés napján szűnik meg. 

Méltatlanság  

38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az 
önkormányzati képviselőnek a megbízatását, 
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a) *  

b) *  akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek; 

c) *  

d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások 
kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől 
számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező 
határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi; 

e) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során 
ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági 
határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette; 

f) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés 
végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja; 

g) aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület 
tudomására. 

(2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltakról, a 
jogerős ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától 
számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 

(3) A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az 
önkormányzati képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról haladéktalanul 
tájékoztatja a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 

(4) Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles 
kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes 
adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba 
történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig 
köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. 
Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy 
az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az 
adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 

(5) A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. § (2)-(7) bekezdésében foglaltakat kell 
megfelelően alkalmazni.” 

A vagyonnyilatkozatot a képviselőknek 2019. november 12-ig kell leadni az Önkormányzati 
Bizottság részére a hatályos önkormányzati SZMSZ szerint. Ha a bizottság feláll, akkor a 
bizottság elnöke a határidőt megjelöli a vagyonnyilatkozatok leadására. Amennyiben 2019. 
november 12-ig a vagyonnyilatkozatokat nem adják le a képviselők, akkor a képviselői 
tisztségből adódó jogaikat nem gyakorolhatják. Tiszteletdíjra nem lesznek jogosultak. 

Az eskütételt követő három hónapon belül a Kormányhivatal által szervezett képzésen részt 
kell vennie a Képviselő tagoknak. 
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Basky András polgármester: Köszönöm szépen mindenkinek ma az együttműködést, a mai 
ülést 11. 36 órakor bezárom. 

 

Kmf. 
 

       Basky András                dr. Balogh László  
             polgármester               jegyző   
 
 


