
     Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
LMKOH/760-4/2020. 
 

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 
2020. február 25. 

 
Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya: 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének 5/2020. (...) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (...) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 

14/2020. (II.25.) Megállapodás megkötése étkeztetés biztosítására  

15/2020. (II.25.)  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi 
költségvetés elfogadásához kapcsolódó döntés 

16/2020. (II.25.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési terve 

17/2020. (II.25.) Ságvári utca közterület nevének megváltoztatása 

18/2020. (II.25.) Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

19/2020. (II.25.)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás 2019. évi ideiglenes ellátása során felmerülő 
indokolt többletköltség elszámolása, beszámoló elfogadása 

20/2020. (II.25.)  Gazdasági Program előkészítése 

21/2020. (II.25.)  A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2019. évről szóló szakmai 
beszámolójának elfogadása 

22/2020. (II.25.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ingatlan használat iránti 
kérelme 
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Je g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A Képviselő-testület 2020. február 25-én, 14.07 órakor a Lajosmizse Városháza 
Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Fekete Zsolt 
alpolgármester, Sápi Tibor, Belusz László, Sebők Márta, Borbély Ella, Péli Szilveszter, 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 
    Konta Anita csoportvezető 
    Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
    Horváth Sándor pályázati referens 
    Kocsis Györgyné óvodavezető 
    Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató 
    Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető 
    Zsolnainé Cserni Andrea IGSZ intézményvezető 
    dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
    Nagy István informatikus 
    Juhász Gyula Felsőlajos polgármestere 

 Horváth Péter Petőfi Népe újságíró 
 Rigóné Kiss Éva Máltai Szeretetszolgálat 

    
Jegyzőkönyvvezető:                         Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt képviselő-
testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 12 képviselő jelen van. 
A meghívóban 9 napirendi pont szerepel. Egy napirendi pont felvételét javaslom, ami a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2019. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadásáról és 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ingatlanhasználat iránti kérelméről szól. 
2020. február 15-én megrendezésre került a farsangi szomszédolás. Február 21-én volt a 
gyermekvédelmi konferencia, múlthéten pedig a helytörténeti konferencia.  
 Van-e kérdés észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 
felvett napirendi ponttal a meghívót, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását fogadta el: 
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 Napirend Előterjesztő 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2020. (…) 
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

Basky András  
polgármester 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról   
 

Basky András  
polgármester 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2020. (…) 
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről  
 

Basky András  
polgármester 
 

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési terve 
 

Basky András  
polgármester 
 

5. Ságvári utca közterület nevének megváltoztatása 

 

Basky András  
polgármester 
 

6. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Basky András  
polgármester 
 

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás 2019. évi ideiglenes ellátása során felmerülő indokolt 
többletköltség elszámolása, beszámoló elfogadása  

Basky András  
polgármester 
 

8. Gazdasági Program előkészítése Basky András  
polgármester 
 

9.  I. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2019. évről szóló szakmai 
beszámolójának elfogadása 
 II. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ingatlanhasználat iránti kérelme 
 

Basky András  
polgármester 
 

10. Interpelláció  
 

1. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2020. (…) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Jelentős áremelkedések történtek elsősorban a hús, töltelék áru 
és gyümölcs tekintetében. Az előterjesztés tartalmazza az árváltoztatásokat: 
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A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak alakulása (Áfa nélkül) 
 2019.  

évi díjak 
IGSZ vezető 
által javasolt 

2020. évi díjak 

Emelkedés 
mértéke 

1. Iskolai napközi  
1.1 Tízórai 90 Ft 100  Ft  

+11% 1.2 Ebéd 285 Ft  317  Ft 
1.3 Uzsonna  90 Ft  100  Ft 
1.4 Összesen 465 Ft 517 Ft 
1.5. Nyersanyag értéke 465 Ft 517 Ft 

2. Iskolai menza 
2.1. Az ebédért fizetendő 
intézményi térítési díja 285 Ft 317 Ft  

+11% 
2.2. Nyersanyag értéke 285 Ft 317 Ft 

3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja 
3.1. Tízórai 55 Ft  75 Ft  

 
+14% 

3.2. Ebéd  237 Ft  267 Ft 
3.3. Uzsonna  73 Ft  75 Ft 
3.4 Összesen 365 Ft 417 Ft 
3.5. Nyersanyag értéke 365 Ft 417 Ft 

4.  Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 
4.1. Reggeli 93 Ft 113 Ft  

 
 
 

+16% 

4.2. Tízórai 46 Ft 56 Ft 
 

4.3.  Ebéd 185 Ft 206 Ft 
 

4.4. Uzsonna 46 Ft 56 Ft 
4.5.  Egy napra jutó 
étkeztetés térítési díja 370 Ft 431 Ft 

4.6. Nyersanyag értéke 370 Ft 431 Ft 
4.7.  Egy napra jutó 
gondozási díj 300 Ft1 300 Ft  

4.8. Térítési díj mindösszesen 
(4.5+4.7) 640 Ft 731 Ft  

 

A Rendelet törzsszövegében a gyermekjóléti alapellátások között felsorolt gyermekek átmeneti 
gondozásának ellátási formája (helyettes szülő) és az azt szervező intézmény pontosításra kerül, 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményére a 
3. § (4) bekezdésben.  
Ezek a módosítások módosulnak a rendeletben. Tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Van-e 
kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 
rendelet-tervezetet és az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 

                                                             
1 Gondozási díj egy napra jutó összege 2017. évtől 300 Ft/gondozási nap/gyermek. 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének  
 5/2020. (...) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló  
8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével,  a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdésében biztosított hozzájárulási 
jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával 
a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi 
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
„ (4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti ellátás helyettes szülő által történik, melynek 
szervezése a Társulás által fenntartott Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján biztosított.”   

 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.   
 
 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a 
hatályát veszti. 

 
 
      Basky András                  dr. Balogh László   
 polgármester                       jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. ………… 

       
  dr. Balogh László  
  jegyző 
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1. melléklet az 5/2020. (..) önkormányzati rendelethez 
 
„2. melléklet a 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 
  

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2020. április 1-től (ÁFA nélkül) 
 
1. Iskolai napközi intézményi térítési díja 

 
1.1 Tízórai 100 Ft 
1.2 Ebéd 317 Ft 
1.3 Uzsonna  100  Ft 
1.4 Összesen  517  Ft 
1.5.Nyersanyag értéke 517 Ft 

 
2. Iskolai menza 

  
2.1. Az ebédért fizetendő intézményi 
térítési díja 317  Ft 

2.2. Nyersanyag értéke 317 Ft 
  
   
3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja 
 

3.1. Tízórai 75  Ft 
3.2. Ebéd  267  Ft 
3.3. Uzsonna  75  Ft 
3.4 Összesen  417  Ft 
3.5. Nyersanyag értéke 417 Ft 

 
4.  Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 
 

4.1. Reggeli 113 Ft 
4.2. Tízórai 56 Ft 
4.3.  Ebéd 206 Ft 
4.4. Uzsonna 56 Ft 
4.5.  Egy napra jutó étkeztetés 
térítési díja 431 Ft 

4.6. Nyersanyag értéke 431 Ft 
4.7.  Egy napra jutó gondozási díj 300 Ft 
4.8. Térítési díj mindösszesen 
(4.5+4.7) 731 Ft 

  
5. Szünidei étkeztetés nyersanyag normája 
 

5.1. Bölcsődés korú gyermek 206 Ft 
5.2. Óvodás korú gyermek 267 Ft 
5 3. Általános iskolás  korú gyermek 317 Ft 
5.4. Középiskolás korú gyermek 317 Ft 

„ 
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2. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról   
 Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadására javasolja. A szociális étkeztetésre több árajánlat 
be lett kérve és Bortello Kft – Korona Étterem adta a legkedvezőbb árajánlatot.  

ebéd díja 495.- Ft/fő/nap 
kiszállítás díja 95 Ft/háztartás/nap 

 

1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendő intézményi térítési díjak ÁFA nélkül 
 

1.1. A nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj  
1.1.1. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési 

díj 0,- Ft/fő/nap 

 1.1.2. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátást igénybe vevők étkezésért 

fizetendő intézményi térítési díja 695,- Ft/fő/nap 

1.2. A szociális étkezésért fizetendő intézményi térítési díj 

1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja 495,- Ft/fő/nap  

1.2.2. Az ebéd szállítási díja 95,- Ft/háztartás/nap  

1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:gondozási óradíj 735,- Ft/fő/óra. 

 

2. A gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek intézményi térítési díja ÁFA nélkül 
 
2.1. Házi segítségnyújtás önköltségi gondozási óradíja1.315.- Ft/fő/óra 

 

3. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott százalékát: 
 
3.1. étkeztetés        

3.1.1 helyszínen történő fogyasztás esetén 20 % 
3.1.2 az igénybevétel helyére történő szállítással 30 % 

3.2. házi segítségnyújtás       20 % 
3.3. házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak   30 % 
3.4. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátást igénybe 
vevők étkeztetése       20 % 
 
A határozat-tervezet a Bortello Kft. szövegrésszel kiegészül. Tárgyalta és elfogadásra javasolja 
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, aki az elhangzott kiegészítéssel a határozat-tervezetet így elfogadja, az kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
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14/2020. (II.25.) ÖH. 
Megállapodás megkötése étkeztetés biztosítására  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Józsáné dr. Kiss Irént, 
hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ban 
foglalt szociális étkeztetés biztosítására 2020. április 1. napjától megállapodást kössön a 
Bortello Kft. szolgáltatóval.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a döntéssel kapcsolatban valamennyi intézkedést megtegyen.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. február 25. 

  
Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a kiegészített rendelet-tervezetet és az előterjesztés szerinti 
indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (...) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 
1.1.w. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
véleményének kikérésével,  a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdésében 
biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
hozzájárulásával a következőket rendeli el:  

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 
1. melléklet lép. 
 

2. § 
 

(1) Ez a rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
Basky András                    dr. Balogh László  
 polgármester                          jegyző  

        
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. ……………… 
 
        dr. Balogh László    
                             jegyző  
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3. melléklet a 6/2020. (...) önkormányzati rendelethez 
 

 
„ 1. melléklet a 15/2011.(V.20.) önkormányzati rendelethez”  
 
1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendő intézményi térítési díjak ÁFA nélkül 
 

3.1. A nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj  
3.1.1. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési 

díj 0,- Ft/fő/nap 

 1.1.2. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátást igénybe vevők étkezésért 

fizetendő intézményi térítési díja 695,- Ft/fő/nap 

3.2. A szociális étkezésért fizetendő intézményi térítési díj 

1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja 495,- Ft/fő/nap  

1.2.2. Az ebéd szállítási díja 95,- Ft/háztartás/nap  

3.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:gondozási óradíj 735,- Ft/fő/óra. 

 

4. A gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek intézményi térítési díja ÁFA nélkül 
 
4.1. Házi segítségnyújtás önköltségi gondozási óradíja1.315.- Ft/fő/óra 

 

3. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott százalékát: 
 
3.1. étkeztetés        

3.1.1 helyszínen történő fogyasztás esetén 20 % 
3.1.2 az igénybevétel helyére történő szállítással 30 % 

3.2. házi segítségnyújtás       20 % 
3.3. házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak   30 % 
3.4. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátást igénybe 
vevők étkeztetése       20 % 
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3. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2020. (…) önkormányzati 
rendelete a 2020. évi költségvetésről  
 Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 
előterjesztést.  
Az egyeztetések megtörténtek a bizottságokkal és az intézményekkel. A rendelet-tervezetben 
az alábbi módosítások szükséges: A rendelet-tervezet 7. mellékletében a létszámokat kell 
módosítani. Önkormányzat igazgatási tevékenységénél 2 fő, az önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatoknál (Piac, vásár) 2,5 fő, Zöldterület-kezelésnél (Park) 10 
fő, Sportlétesítmények működtetése és fejlesztésénél 3 fő, összesen 17,5 fő. A Zöld Város 
projekttel kapcsolatos bontás holnap délután 14.00 órakor lesz. Szigorú ellenőrzés van a 
közbeszerzés tekintetében, nyílt eljárású a közbeszerzés. Ezt a forrást részben tartalmazza a 
költségvetés, részben a számok ismeretében ráemelést kell kérni. A költségvetést tárgyalták az 
intézménye vezetői és elfogadásra javasolják. Az Önkormányzati Bizottság, a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság, akik tárgyalták és elfogadásra javasolják a 
költségvetést. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a költségvetést tárgyalta és nem javasolja 
elfogadásra. Belusz László ÖB elnökének átadom a szót. 
 
Belusz László ÖB elnök, képviselő: Ma egy hete tárgyaltuk a Lajosmizse Város 2020. évi 
költségvetését. A költségvetés kiadási főösszege 2,71 milliárd forint, 1,4 milliárd forint bevétel 
főszámmal. A pénzügyi egyensúly megteremtéséhez szükséges, azaz 1,3 milliárd Ft-os 
előrelátható pénzmaradvány, amely jelentős része a pályázati forrásoknak az előző év takarékos 
gazdálkodásának, valamint a befolyt adóknak köszönhető. Céltartalék 288 millió forinttal került 
tervezésre, viszont általános tartalék nem szerepel a költségvetésben. A költségvetés egy 
biztonságos, átgondolt gondos munka eredménye, mely a 2020-as év gazdálkodásához 
szükséges szigorú pénzügyi fegyelem mellett. A kötelező feladatok biztosítottak, számos 
önként vállalt feladattal. A költségvetés tervezését a zöld város TOP-os pályázata jelentősen 
meghatározza, így egyéb nagyobb fejlesztés, beruházás csak megfelelő átgondolás után tud 
majd érvényesülni. Tartalmazza a költségvetés parkgondozóknál a két fő létszámfejlesztést, 
útkarbantartás javítására gépbeszerzést, mellyel hatékonyabb munkavégzés útkarbantartás 
lehetősége kerül megteremtésre. A költségvetés tartalmaz továbbá bérfejlesztést a hivatali 
dolgozóknak, az összecsúszott bértábla korrigálására az előző évhez hasonlóan, valamint a 
konyhai dolgozók 10.000 forintos kiegészítését, mely a bizottsági ülés során Borbély Ella 
javaslatára az ÖB javasolta kiterjeszteni valamennyi minimálbéren dolgozókra, azzal a 
kiegészítéssel, hogy januárig visszamenőleg kapják meg a következő költségvetés 
módosításakor. Az egyensúly megteremtéséhez áldozatra is szükség volt, a dologi kiadások 
csökkentésére, az önkormányzati és intézményi dolgozóknak korábban biztosított 100.000 
forintos plusz juttatásból csak az első félévit sikerült megteremteni a költségvetésben, 
reményeink szerint ezek pótlására visszatérünk az év folyamán. Sorok között olvasva láthatjuk 
az átgondolt tervezést, ami további lehetőségek igénylését biztosítja. A költségvetés készítőinek 
áldozatos munkáját köszönjük. Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és egyhangú 
támogatással 5 igennek elfogadásra javasolta. Elfogadta valamennyi bizottsági tag: Sebők 
Márta PEB elnöke, Bagó István, Borbély Ella, Sápi Tibor.   
 
Basky András polgármester: A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
Bizottság is tárgyalta a költségvetést és elfogadásra javasolja, a módosítási javaslatok szerelnek 
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a rendeletben. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is tárgyalta, átadom a szót Sebők Márta PEB 
elnökének a szót. 
 
Sebők Márta PEB elnöke, képviselő:  
Kiigazítás szeretnék tenni Belusz László képviselő részére, hogy az Önkormányzati 
Bizottságon nem támogattam a 2020. évi költségvetés elfogadását. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 2020. évi költségvetés összeállítása, mint tudjuk egy nagyon komoly sok 
munkaidőt igénylő szakmai munka. Köszönjük a munkáját a Pénzügyi Irodának, Irodavezető 
Asszonynak, és mindazoknak, akik ebben a munkában részt vettek. 

A 2020. évi költségvetést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és a jelen lévő bizottsági tagokból 2 
fő támogatta, és 3 fő nem támogatta a költségvetés elfogadását. Tehát nem nyert egyértelmű 
támogatottságot, melynek legfőbb oka a Zöldváros Projekt. Az a Zöldváros projekt, amelynek 
megvalósulására mindannyian már hosszú évek óta várunk, mindannyian fontosnak tartunk, 
hiányát naponta megszenvedjük. 

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben rögzítettek szerint az ajánlattételi határidő 2020. 
február 26. déli 12. óra. Ezek után történik meg az ajánlatok megismerése, és válik tudhatóvá, 
hogy a 2020. évi költségvetésből mekkora pénzeszközt kell még az Zöldvárosra 
átcsoportosítani. 

Sajnos az egyértelmű, hogy a 2016. évi tervezői költségkalkulációhoz képest, jelentősen 
megemelkedhet a kivitelezői árajánlat. 

Bizottságunk és én magam is arra kérem a Polgármester Urat és Képviselőtársaimat, hogy addig 
ne fogadjuk el az idei év költségvetését, amíg Lajosmizse történetének második legnagyobb 
beruházásának költsége nem ismerhető. 

Sajnálatos dolognak tartom, hogy a kezdetek óta nem volt egy felelős vezetője ennek a 
projektnek, aki hathatosan szolgalmazta volna az elmúlt három évben a projekt megvalósítását, 
a megvalósítási határidő betartását, nem engedte volna az erőskezű projekt vezető a projekt 
többszöri áttervezését, először bővítését, majd a műszaki tartalom csökkentését.  

Az országban és a környező településeken is mindenhol befejeződött, vagy befejezés közeli 
állapotba került a Zöldváros, nálunk még el sem kezdődött, mert nem volt egy erőskezű és 
határozott projekt vezető, aki végig vitte volna a megvalósítást ez idáig.   

Polgármester Úr azzal érvelt a bizottsági üléseken, hogy a holnapi borítékbontás még nem 
biztos, mert érkezhetnek még kérdésék, ma délután 13.00- ig nem érkeztek. A kérdések egyszer 
elfogynak, hiszen már ez történik december óta, azóta folyamatosan kérdeznek a pályázók. 

Polgármester Úr továbbá azzal érvelt, hogy megtámadhatják, a vesztes pályázók a nyertes 
eredményhirdetést. Nem gondolnám, hogy valakinek az a célja, hogy ez a beruházás ne 
valósuljon meg. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy meg támadja valaki is a nyertest 
eredményhirdetést. Nincs már sok idő a megvalósításig, egészen egyszerűen senkinek nem 
érdeke az időhúzás. Az Uniós költségvetési időszak zárul 2020.12.31-én. Nincs már lehetőség 
több időhúzásra. 
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Az Önkormányzati költségvetés sem működik másként, mint egy családi költségvetés. A kis 
közösség is mindig a nagy beruházásokra koncentrál, és attól teszi függővé a kisebb 
fejlesztéseket. 

Most csupán néhány napról beszélünk ahhoz, hogy meg tudjuk a boríték tartalmát. 

Annak ellenére, hogy ma nem tudjuk elfogadni a költségvetést néhány módosítási javaslata volt 
a bizottságoknak. A kiosztós anyagban a módosító indítványok közül egy része bekerült. 

1. A Költségvetési rendeletünk 4. § (4)-(5) bekezdésében a polgármesteri hatáskör 
gyakorlója helyett kerüljön vissza a Képviselő-testület hatáskör gyakorlását, hiszen ez 
már évtizedek óta működik. 

Polgármester Úr több bizottsági ülésen is a kollégák tanácsára hivatkozott, mondván hogy Ők 
tanácsolták ezt a módosítást. 

András én csak annyit tudok erre mondani, hogy velem az életben már sokszor előfordult, hogy 
az élettapasztalatom, és a szakmaiságom sokszor felülírta a kollégák tanácsát. 

2. Módosítási javaslat, a minimálbéren bejelentett dolgozók kapjanak havi 10.000 Ft 
béremelés bekerült a költségvetésbe azzal, hogy ez az intézményi költségvetésben is 
bekerül majd. 

3. Településünk sajnos infrastruktúra tekintetében nagyon aránytalanul fejlődött. Vannak 
olyan belterületi részek ahol az alapvető infrastruktúra hiányzik, elhanyagolt aszfalt 
nélküli  utcák, nincs vezetékes víz, közvilágítás azt gondolom ezen sürgősen változtatni 
kell. Nagyon fontos, hogy a tanyán lévő embereknek a dűlő utak karbantartásával 
biztosítani tudjuk a közlekedést. Említetted, hogy ez is be fog kerülni.  

4. És végül, de nem utolsó sorban, ez a költségvetés nem tartalmazza a civil szervezetek 
támogatását. 

5. Jégelhárítási rendszer költsége, szintén nem került bele. 
A lakosság nem tehet arról, hogy időben nem valósult meg a zöldváros projekt, és 2017.év vége 
óta évenként kb. 100 millió forintot vesztett a város, azért mert nem volt egy erőskezű gazdája 
a Zöldváros projektnek. Nem lehet elhanyagolni a lakosság igényeit és nem lehet aránytalanul 
fejleszteni Lajosmizsén. 

Basky András polgármester: Egyetértek azzal kapcsolatban, hogy nem lehet a lakosság 
igényeitől eltekintenünk, de nyilván a lehetőségeinket is figyelembe kell venni. Nagyon 
szeretnék én is egy olyan költségvetést, amely az 500 millióval több. Az elmúlt években is 
számos olyan kérések érkeztek az önkormányzat felé, a Képviselő-testület felé akár ivóvízzel 
kapcsolatosan, a közvilágítással kapcsolatban, akár útépítéssel minden egyes alkalommal 
mindazokat a lehetőségeket, amelyeket meg tudtunk teremteni megteremtettük és ezeket meg 
is valósítottuk. A költségvetés úgy működik az önkormányzatnál van ami belefér és van, ami 
nem fér bele.  Az, hogy a zöld város projektnél mennyire erőskezű valaki, vagy mennyire nem? 
A törvényeket nem lehet átlépni. Annak idején a Képviselő-testület úgy döntött a projekttel 
kapcsolatban, amely teljesen kompletten tudja kezelni a dolgokat. Az előterjesztés 13. oldal a 
4. § (4), bekezdésében, a polgármester helyett a Képviselő-testület kerül be, „A főösszegek, 
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kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével 
van lehetőség azzal, hogy azt köteles a következő költségvetési rendeleten átvezetni.” 
Az (5) pont pedig kikerül a rendeletből.  A költségvetéssel azonos szinten kezeli a zöld várost 
melyek azok a források amik rendelkezésre állnak és mi az, ami nem áll rendelkezésre. Ha ezt 
a költségvetést elfogadjuk, akkor a „Zöldváros” számainak ismeretében és hiába fogjuk látni, 
holnap az elektronikus közbeszerzés honlapján az, hogy melyik részre milyen ajánlatok 
érkeztek még. Ez egy hosszabb folyamat, hogy eljussunk odáig, hogy az értékelése 
megtörténjen. Ez hosszabb időt vesz igénybe, illetve a minden egyes dokumentumot föl kell 
küldeni a KFF-nek, aki véleményezni.  Ezt sajnos nem tudjuk kikerülni, mert anélkül, hogy 
ennek a közbeszerzésnek nincs egy pozitív tanúsítványa, mely szerint a közbeszerzés 
szabályosan történt, e nélkül nem tudunk nekikezdeni kivitelezésnek. Ha a költségvetést 
elfogadjuk akkor is a számok ismeretében a költségvetés módosítását mindenképpen meg kell 
tenni. Ha most nem fogadjuk el akkor, hogy március 15-ig van lehetőség arra, hogy elfogadjuk.  
De március 15-én sem fogunk többet látni csak azt, hogy vannak itt ajánlotok egy-egy területre. 
Végleges döntést nem tudunk meghozni. A költségvetésben jelen pillanatban akkor fogunk a 
„Zöldváros” forrásait biztosítani, hogy ha többlettámogatást fogunk tudni kapni. Nem látom 
akadályát annak, hogy ezt a költségvetést elfogadjuk, mert ha nem fogadjuk el, akkor március 
15-e előtt el kell fogadni, ha március 15-e előtt nem fogadjuk el, akkor pedig az átmeneti 
szabályokat kell hozni a gazdálkodásra. Ezt a költségvetést a Képviselő-testület fogadja el, az 
átmeneti szabályokat a Képviselő-testület fogja elfogadni. Bármilyen milyen megoldás felé 
indulunk el a Képviselő-testület nélkül azt gondolom, hogy nem lesz működőképes. Ezt a 
költségvetést el kell fogadni, mert akkor azokat folyamatok, amelyeket elindítottunk azok 
tudnak haladni, amennyiben nem fogadjuk el, nyilván az a helyzet áll elő, hogy a következő 
időszakban egyedi döntéseket kell hozni. Felsőlajos elfogadta a költségvetését. A Társulási 
ülésen is elfogadásra került a költségvetés azzal, hogy akkor fog életbe lépni a két 
intézménynek, illetve a társulásnak a költségvetése, ha mind a két település elfogadja. Ha a 
Képviselő-testület elfogadja, akkor haladunk a rendes kerékvágásban, hanem akkor sem 
leszünk okosabbak. Többletmunkát jelent. Dr. Adonyi Lajosnak átadom a szót. 

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Igazából nem értem és lehet majd biztos elhangzott, hogy 
milyen meglepetés érhet bennünket a borítékbontás követően? Azt gondolom, hogy azok a 
pályázók, akik beadták a pályázatukat nem tudnak túlságosan fölé menni. Ha alámennek, akkor 
a költségvetésünknek csak pozitív hozadéka lesz. Szerintem óriási meglepetés nem fog 
bennünket érni. Ez nem egy betonba öntött költségvetés, bármikor lehet módosítani. Ha a 
költségvetés el van fogadva az mind az önkormányzatnak, mind az intézményeknek, mind a 
lakosság megnyugtató, a város működik, van egy elfogadott költségvetése és ha kell 
módosításra kerül. Lajosmizse életében bekövetkezhetnek a vis major helyzetek. Belecsap a 
villám az Egészségházba nem tud működni. 100 millió forint kell a rendbetételre. Nem biztos, 
hogy az állam ezt meg fogja oldani, nekünk kell megoldani. Fel kell készülni a váratlan 
eseményekre, ezért van az, hogy a költségvetést lehet módosítani. Igazából ezért nem értem ezt 
a félelmet, mert szerintem olyan óriási meglepetés nem fog minket érni. Körülbelül ez van 
bekalkulálva a költségvetésbe, ami a „Zöldváros” projektnek az irányszámai. 

Sebők Márta képviselő: Részemről a felelős döntés része az, hogy a költségvetés akkor 
kerüljön elfogadásra, ha ismerjük a „Zöldváros” projekt számait.  
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Fekete Zsolt alpolgármester: Én is úgy gondolom, hogy látni kell a valós számokat a zöld 
város projekt vonatkozásában és ezek után tudunk erről dönteni. Ezt a pár napot várjuk meg.  

Basky András polgármester: Várhatunk még pár napot. Március 15-e előtt tárgyaljuk még a 
költségvetést. Juhász Gyulának átadom a szót. 

Juhász Gyula Felsőlajos polgármestere: Felsőlajos elfogadta a költségvetést. Könnyebb 
helyzetben vagyunk, mert kevesebb összegről döntünk. A költségvetésben szerepelnek az 
átadott pénzeszközök a Társulás és a Hivatal részére. Átnéztem mind a két költségvetést. A 
„Zöldváros” projekt Lajosmizse Város számára az egyik legnagyobb beruházás. Támogatást 
nem lehet visszaadni, meg kell valósítani. 100% támogatású pályázatok, képviselők mindig 
többet szeretnének bele tenni a projektbe. Ha minden elképzelés megvalósulna, akkor akár 2 
milliárd forint is lehet a kivitelezése. Nem szeretnék senkit sem befolyásolni. A fő összeg nem 
fog változni. Amikor meglesz a nyertes beruházó, aki a projektet megvalósíthatja, remélhetőleg 
nem lesznek kifogások. Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete remélhetőleg úgy 
dönt, hogy megvalósulhat a projekt és lehetőleg minél kevesebb pénzt kell hozzátenni más 
sorokról. Felsőlajos sok féle képen kapcsolódik Lajosmizséhez. A lakosság nagyon várják a 
projektet, biztos lesz olyan, aki nem lesz vele megelégedve. Kívánom azt a Képviselő-
testületnek, hogy valósuljon meg abban a formában. Hallgattam a hozzászólásokat is. El tudom 
fogadni polgármester úrnak azt is, hogy fogadják most a költségvetést, az biztos, hogy ezzel 
12-én vagy valamikor el kell fogadni ezt a költségvetést. Vannak olyan beruházások, amelyek 
elhanyagolhatóak. Ez a költségvetés tervezésénél fontos volt. Ráemelést kell kérni. Vannak 
olyan beruházások, amelyek nincsenek benne a költségvetésben. Hozzá kell tenni a 
„Zöldváros” projekthez a hiányzó összeget. A költségvetést most vagy március 12-e előtt el 
kell fogadnia Képviselő-testületnek és a számok tükrében hozzá tudják tenni a hiányzó 
forrásokat így a beruházás megvalósulhat Lajosmizsén.  

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Lenne egy indítványom. Nem szeretném, hogyha az 
önkormányzat jelenleg a Képviselő-testület megbélyegződne ezzel a felelőtlen jelzővel. 
Vegyük le napirendi pontról most a költségvetést, és akkor tárgyaljuk újra.  

Basky András polgármester: Akkor olyan határozat- tervezetet szavaztatok, amellyel 
kimondjuk, hogy március 15-e előtt újratárgyaljuk a költségvetést a „Zöldváros” számainak 
ismeretében.  aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Van-e kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezetet így elfogadja, az kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 1 tartózkodás szavazattal – 
ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

15/2020. (II.25.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetés 
elfogadásához kapcsolódó döntés 
 
      Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi 
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költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét 2020. március 15-
e előtt újra tárgyalja, figyelembe véve a Zöld Város projekt ajánlatát. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. február 25. 

 
4. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési terve 
 Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Minden év elején el kell fogadni a tervet és a közbeszerzéseket 
fel kell tüntetni. Az idei évben két beruházás lett betervezve.  

Sorszám A közbeszerzés tárgya  
Irányadó 

eljárásrend Tervezett eljárástípus 
Az eljárás tervezett 

megindítása 

1 

Építési  beruházás:     
belterületi 
szilárdburkolatú út 
építése 

nemzeti eljárásrend 

A közbeszerzésekről 
szóló 

2015. évi CXLIII. 
törvény 115. § 

2020. május 15. 

2 

Építési beruházás: TOP-
7.1.1-16-H-113-1 

„CLLD” pályázathoz 
kapcsolódó kivitelezési 

munkák 
 nemzeti eljárásrend 

A közbeszerzésekről 
szóló  

2015. évi CXLIII. 
törvény 115. §  

 2020. október 15. 
Tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel 
ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezetet így elfogadja, az 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

16/2020. (II.25.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési terve 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzatának 2020. 
évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. február 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

16/2020. (II.25.) határozat melléklete 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata 
2020. évi közbeszerzési terve 

 
Ajánlatkérő neve: Lajosmizse Város Önkormányzata 
 

Sorszám A közbeszerzés tárgya  
Irányadó 

eljárásrend Tervezett eljárástípus 
Az eljárás tervezett 

megindítása 

1 

Építési  beruházás:     
belterületi 
szilárdburkolatú út 
építése 

nemzeti eljárásrend 

A közbeszerzésekről 
szóló 

2015. évi CXLIII. 
törvény 115. § 

2020. május 15. 

2 

Építési beruházás: TOP-
7.1.1-16-H-113-1 

„CLLD” pályázathoz 
kapcsolódó kivitelezési 

munkák 
 nemzeti eljárásrend 

A közbeszerzésekről 
szóló  

2015. évi CXLIII. 
törvény 115. §  

 2020. október 15. 
 
 
Lajosmizse, 2020. február 25. 
 

5. napirendi pont:  
Ságvári utca közterület nevének megváltoztatása 

 Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Megkérdezzük a lakókat, hogy mi legyen az utca neve.  
Eredetileg a Vasvári Pál, a Teleki Blanka és a Papföld utca nevek merültek fel, azonban a 
lakosság részéről volt egy olyan kezdeményezés és többségének ez a véleménye is, mert a 
nyerő, hogy nevezzük el Polyák Imréről az utcát.  Polyák Imre Lajosmizse egyik leghíresebb 
személye a sportcsarnokot és róla nevezték el. Polyák Imre hozzátartozóit megkerestük és 
kértük, hogy nyilatkozzanak arról, hogy támogatják-e azt, hogy ez az utca Polyák Imréről 
legyen elnevezve. A lányától megérkezett nyilatkozat, amely szerint támogatja az utca 
elnevezését, a felesége levélben fog válaszolni, de szóban támogatta a döntést. Tárgyalta a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet így elfogadja, az kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 1 tartózkodás szavazattal – 
ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

17/2020. (II.25.) ÖH. 
Ságvári utca közterület nevének megváltoztatása 

 
H a t á r o z a t 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lajosmizsei 699 hrsz-ú 

közterület Május 1 úttól északra lévő szakaszának (jelenleg Ságvári utca) 2020. március 
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1-i hatállyal a Polyák Imre utca nevet adja. A házszámozás rendje a korábbival 
megegyező marad. 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a határozat 1) pontjában foglalt közterületi szakasz ingatlan-
nyilvántartási szerinti megosztásáról intézkedjen, azzal kapcsolatban valamennyi 
teendőt ellásson, nyilatkozatot megtegyen. 
 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 2) pontjában 
foglalt megosztás fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse 
Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai” táblázat 1.3. Dologi kiadások sora terhére 
biztosítja. 

 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. február 25. 
 
6. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása 

 Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 2020. február 1-tő új intézményvezető van Zsolnainé Cserni 
Andrea személyében. Mivel az intézményben személyi változás történt módosítani szükséges 
az SZMSZ-t. Tárgyalta az Önkormányzati Bizottság és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, 
észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezetet így elfogadja, az 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

18/2020. (II.25.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete  
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 

Határozat 
 

1.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának előterjesztés melléklete szerinti módosítását jóváhagyja.   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy módosító-, valamint az egységes szerkezetű Szervezeti és 
Működési szabályzatot aláírja.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. február 25. 
 

7. napirendi pont:  
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A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás 2019. évi ideiglenes ellátása során felmerülő indokolt többletköltség 
elszámolása, beszámoló elfogadása  

 Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elmúlt hónapokban többször tárgyaltunk a háztartási 
szennyvízzel kapcsolatos témakört.  Kijelölésre került a tavalyi évben a régi szolgáltató Faragó 
Környezetvédelmi Kft., egy évre kapott megbízást 2020. január 1-jétől december 31-éig. 
Beszámolási kötelezettsége van ennek tett eleget az előterjesztésünkben. A határozatunkban 
kimondjuk azt, hogy beszámolót elfogadjuk azzal, hogy csak azokat a tételeket, amelyek ránk  
vonatkoznak  szerződésünk alapján. A beszámolót megküldésre kerül a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal részére. Tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság és elfogadásra javasolják. Van-
e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet így 
elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

19/2020. (II.25.) ÖH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás 2019. évi ideiglenes ellátása során felmerülő indokolt többletköltség 
elszámolása, beszámoló elfogadása 
 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Faragó Környezetvédelmi 
Kft. által a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII.8.) Korm. rendelet 13. § (3) 
bekezdés a) pontjában foglaltak alapján elkészített közérdekű szolgáltatói 
beszámolójában foglaltakból az LMKOH/156-51/2020. sz. „Nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására Közszolgáltatási 
szerződés”-ben foglaltaknak megfelelő számlákat fogadja el.   

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a BMÖG/374-62/2019. és BMÖG/374-72/2019. iktatószámú 
Támogatói okiratban foglaltaknak eleget téve a bizonylatokkal alátámasztott beszámolót 
küldje meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére, valamint az 
éves költségvetési beszámoló részeként a Magyar Államkincstár felé és valamennyi 
egyéb szükséges intézkedést, nyilatkozatot megtegyen.  
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2020. február 25.  

8. napirendi pont:  
Gazdasági Program előkészítése 
 Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A választásokat követően 6 hónapon belül új gazdasági 
programot kell készíteni. Az előterjesztésben azt látjuk, hogy jó lenne bevonni ebbe a munkába 
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olyan szakembereket, akik ezen a területen foglalkoznak és a település gazdasági programját 
egy szélesebb körű alapokra tudnák helyezni illetve, hogy még inkább lássuk azokat a 
folyamatokat, amelyek a 2020 2027-es új Európai Uniós ciklusra vonatkoznak illetve azokat a 
pályázati lehetőségeket, amelyek a települések előtt megnyílnak.  A Gazdasági Program 
elkészítésénél külső segítség tekintetében már bizonyos egyeztetések zajlottak e tekintetben a 
megyei önkormányzat Kft-vel éve is ők ezt a feladatot vállalnák. Azonban 3 árajánlatot kell 
bekérnünk ennek a feladatnak az ellátására. A határozatot-tervezet szerint a Képviselő-testület 
felhatalmazza, hogy a 2020-2027 közötti időszakra vonatkozó gazdasági program elkészítésére 
2020. március 31-ei elkészítési határidővel kérjen be 3 árajánlatot és a legkedvezőbb 
ajánlattevővel kössék meg a szerződést, ennek a pénzügyi fedezetét pedig a költségvetésben 
kerüljön beépítése. Az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet helyett az előbbiekben 
elmondott határozat-tervezet kerül megszavaztatásra. Az új határozat-tervezet javaslom 
elfogadni. A bizottságok tárgyalták és elfogadásra javasolják. Van-e ezzel kapcsolatosan 
valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, az új határozat-tervezetet így elfogadja, az 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

20/2020. (II.25.) ÖH. 
Gazdasági Program előkészítése 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Lajosmizse Város 2020. – 2025. közötti időszakra vonatkozó 
Gazdasági Programja elkészítésére 2020. március 31-ei elkészítési határidővel kérjen 
be 3 árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel kösse meg a szerződést. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
határozat 1) pontja alapján megkötött szerződés ellenértékét Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet –
tervezet elfogadásának időpontjára tervezze be az Önkormányzat dologi kiadásai 
között. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. február 25. 

 

9. napirendi pont:  
I. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2019. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása 
 II. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ingatlanhasználat iránti kérelme 
 Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A felvett napirendi pont tárgyalása következik. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesülettel van egy szerződés és annak értelmében évente be kell számolnia a 
tevékenységéről. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. Erről szól az I. határozat-
tervezet. A II. határozat-tervezet szerint Czakóné Futó Edit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület mentora azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat felé, hogy kihelyezett 
ügyfélszolgálati iroda üzemeltetése céljából engedélyezze a 6050 Lajosmizse, Bajcsy-
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Zsilinszky utca 49. szám alatti ingatlan használatát. A kihelyezett ügyfélszolgálati iroda minden 
hónap 3. hetének keddi napján 13:00-15:00 óra között üzemelne. Ez önkormányzati hatáskör. 
2020. február 18-i ingatlanhasználatot engedélyeztem a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület részére, de a továbbiakban a Képviselő-testület döntése is szükséges. Van-e ezzel 
kapcsoltban kérdés, észrevétel? Sebők Mártának átadom a szót. 
 
Sebők Márta képviselő: Milyen infrastruktúra szükségeltetik a fogadóóra ellátására? 
 
Basky András polgármester: Számítógépet hoznak magukkal. További berendezések 
rendelkezésre állnak.  Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki az 
I. határozat-tervezetet így elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
21/2020. (II.25.) ÖH. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2019. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület - előterjesztés melléklete szerinti - 2019. évről szóló szakmai 
beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. február 25. 

 
Basky András polgármester: Javaslom, hogy a határozat-tervezetben a „Roma” szó kerüljön 
ki. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a II. határozat-
tervezetet így elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

22/2020. (II.25.) ÖH. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ingatlan használat iránti kérelme 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület kérelmét és határozatlan időre ingyenes ingatlanhasználatot biztosít 
az Egyesületnek a 6050 Lajosmizse, Bajcsy Zsilinszky utca 49. szám alatti ingatlan –Közösségi 
Ház – tekintetében kihelyezett ügyfélszolgálati iroda üzemeltetése céljából minden hónap 3. 
hetének keddi napján 13:00-15:00 óra között Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a., 10. és 16. pontjában foglalt közfeladatok 
ellátására figyelemmel.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. február 25. 
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10. napirendi pont:  
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Interpelláció következik. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Bagó Istvánnak átadom a szót. 
 
Bagó István képviselő: A Mizsei úton egy gyalogos sávot ki lehetne-e jelölni, mert sok 
kisgyermek közlekedik az úton? Járda lenne a legjobb megoldás, de arra nem biztos, hogy van 
keret. Egy sáv leválasztásával biztonságosabb lenne a közlekedés. A Ceglédi úton 30-as jelzést 
fel lehetne festeni az úttestre az érintett szakaszokra, mert sokan panaszkodnak nagy a 
sebességre. Sebesség csökkenést szeretnének. Talán ez lenne a legolcsóbb megoldás.  
 

Basky András polgármester: A Mizsei úton történő sávleválasztást nem lehet megoldani, 
mert keskeny útról van szó. A zöld város projekt segít majd ezen a problémán. A 
körbejárhatósága biztosított lesz a területnek. Minden évben felfestéseket végzünk, a 30-as 
tábla felfestését is betervezzük. A rendőrséggel történt egyeztetés. A Kossuth Lajos utcán, 
Ceglédi úton a sebességmérő alkalmanként kihelyezésre kerül. Több ember igazoltattak. 
Amennyiben további interpelláció nincs, akkor az interpellációra adott válaszokat, aki 
elfogadja, jelezze! 

Bagó István képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. Mivel más napirendi pont nincs a mai nyílt ülést 
15.15 órakor bezárom.  
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 

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

 


