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Ikt. sz: LMKOH/215-25/2018. 
 

Az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2018. 
október 16-án kedden du: 13.10 órakor a Városháza dísztermében 
megtartott  együttes  n y í l t  bizottsági üléséről készült jegyzőkönyv 

 
 
A PEB ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
115/2018. (X. 16.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének…../2018. (….) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 
13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
116/2018. (X. 16.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2018. (...) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. 
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
117/2018. (X. 16.) PEB hat. Faragó Környezetvédelmi Kft. 2018. 01. 01. – 

2018. 09. 01. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó 
beszámolójának elfogadása 

 
118/2018. (X. 16.) PEB hat. Mizse Kézilabda Club támogatása 
 
119/2018. (X. 16.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2018. (….) önkormányzati 
rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. 
(II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
120/2018. (X. 16.) PEB hat.        Zárt ülési határozat 
 
 
121/2018. (X. 16.) PEB hat. Ellenőrzési jelentés kiegészítése a „Lajosmizsei 

Sportcsarnok – TAO pályázat keretében történő 
megvalósítása” című vizsgálathoz 
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122/2018. (X. 16.) PEB hat. Zöld város projekt végleges műszaki tartalmának 

jóváhagyása, intézkedések feltárása a 
költségvetési hiányosság pótlására és 
megszüntetésére 

 
123/2018. (X. 16.) PEB hat.  Adósságkonszolidációban nem részesült települési  

önkormányzatok fejlesztéseinek  támogatására 
elnyert keretösszeg felhasználása 

 
 
124/2018. (X. 16.) PEB hat. Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatban 
Döntés az ajánlati felhívás ismételt megküldéséről 

 
125/2018. (X. 16.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2018. (…) önkormányzati 
rendelete a közműves ivóvíz bekötési 
támogatásról 

 
126/2018. (X. 16.) PEB hat.       A XXVI. Lajosmizsei Napok programtervezetének 
              és költségvetési tervének véleményezése 
 
127/2018. (X. 16.) PEB hat. Előzetes engedély a Fekete István Sportiskolai Ál- 
     talános Iskola bővítése helyszínéhez 
 
128/2018. (X. 16.) PEB hat.     Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 

Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
 Társulási Tanács elnökének beszámolója a 

Tanács – 2017. szeptember és 2018. augusztus kö- 
 zött végzett - munkájáról 
    
129/2018. (X. 16.) PEB hat. M8 gyorsforgalmi út partneri egyeztetésének le- 
     zárása 
 
Az ÖB ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
79/2018. (X. 16.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2018. (….) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 
13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
80/2018. (X. 16.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2018. (...) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött 
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háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. 
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
81/2018. (X. 16.) ÖB hat. Faragó Környezetvédelmi Kft. 2018. 01. 01. – 

2018. 09. 01. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó 
beszámolójának elfogadása 

 
82/2018. (X. 16.) ÖB hat.  Mizse Kézilabda Club támogatása 
 
83/2018. (X. 16.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2018. (….) önkormányzati 
rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. 
(II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
84/2018. (X. 16.) ÖB hat.   Zárt ülési határozat 
 
 
85/2018. (X. 16.) ÖB hat. Ellenőrzési jelentés kiegészítése a „Lajosmizsei 

Sportcsarnok – TAO pályázat keretében történő 
megvalósítása” című vizsgálathoz 

 
86/2018. (X. 16.) ÖB hat. Zöld város projekt végleges műszaki tartalmának 

jóváhagyása, intézkedések feltárása a 
költségvetési hiányosság pótlására és 
megszüntetésére 

 
87/2018. (X. 16.) ÖB hat.  Adósságkonszolidációban nem részesült települési  

önkormányzatok fejlesztéseinek  támogatására 
elnyert keretösszeg felhasználása 

 
88/2018. (X. 16.) ÖB hat. Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatban 
Döntés az ajánlati felhívás ismételt megküldéséről 

 
89/2018. (X. 16.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2018. (…) önkormányzati 
rendelete a közműves ivóvíz bekötési 
támogatásról 

 
90/2018. (X. 16.) ÖB hat. A XXVI. Lajosmizsei Napok programtervezeté- 
 nek és költségvetési tervének véleményezése 
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91/2018. (X. 16.) ÖB hat.  Előzetes engedély a Fekete István Sportiskolai  

Általános Iskola bővítése helyszínéhez 
 

92/2018. (X. 16.) ÖB hat. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanács elnökének beszámolója a 
Tanács – 2017. szeptember és 2018. augusztus 
között végzett – munkájáról 

 
93/2018. (X. 16.) ÖB hat.  M8 gyorsforgalmi út partneri egyeztetésének 

lezárása 
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  JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2018. 
október 16-án kedden du: 13.10 órakor a Városháza dísztermében megtartott   
együttes bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 
 
   Sebők Márta     bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc   bizottság tagja 
   Belusz László   bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné   bizottság tagja   
   dr. Török Tamás   bizottság tagja 
 
   Önkormányzati Bizottság részéről: 
 
   Belusz László   bizottság tagja 
   Borbély Ella    bizottság tagja 
   Sebők Márta     bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné   bizottság tagja 
   Dóka-Mezei Anett   bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné   bizottság tagja 
   Varga Mária    bizottság tagja 
       
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      Rostásné Rapcsák Renáta int. ref. 
      Farkasné Őze Angéla mb. pü. irodavez. 
      Gulyás Attiláné pénzügyi referens 
      Szilágyi Ödön Önk. Iroda irodavez. 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Orbán Antal települési képviselő 
      dr. Mátyus Béla jogi referens 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
      Kasnyikné Földházi Tünde környezetvéd.ref. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozatképes, mert az 5 fő 
bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van. 
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Az Önkormányzati Bizottság is határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 
fő jelen van. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek, megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb napirendi pont 
tárgyalására, vagy módosításra javaslata? Nincs. Polgármester úr kérte, hogy amikor a 
K&H Bankból megérkezik a kedves vendégünk, vegyük előre a napirendi pontot. 
Akkor megszakítjuk a bizottsági ülést, s zárt üléssel fogjuk folytatni munkánkat. 
Az Önkormányzati Bizottság elnökével Belusz Lászlóval úgy beszéltük meg, hogy az 
1.,2.,3.,5.,7.,9.,11., és a zárt ülés napirendjét én vezetném, Ő pedig vezetné a 
4.,6.,8.,10.,12.,13. napirendi pontot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, - az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András    
     nek …./2018. (…..) önkormányzati rendelete az önkor-  polgármester 
     mányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormány- 
     zati rendelet módosításáról 
2./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     ……/2018. (….) önkormányzati rendelete a nem közművel polgármester 
     összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
     közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) ön- 
     kormányzati rendelet módosításáról 
     II. Faragó Környezetvédelmi Kft. beszámolójának elfogadása 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     ……/2018. (….) önkormányzati rendelete a 2018. évi költ- polgármester 
     ségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 
     módosításáról 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …../2018. (….) önkormányzati rendelete a közműves ivóvíz- polgármester 
     bekötési támogatásról 
5./ Zöld város projekt végleges műszaki tartalmának jóváhagyá- Basky András 
     sa          polgármester 
6./ Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormány- Basky András 
     zatok fejlesztéseinek támogatására elnyert keretösszeg felhasz- polgármester 
     nálása 
7./ Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szenny- Basky András 
      víz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kiválasztásával kap- polgármester 
      csolatban 
      Döntés az ajánlati felhívás ismételt megküldéséről 
8./  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
      …../2018. (….) önkormányzati rendelete a közműves ivóvíz- polgármester 
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      bekötési támogatásról 
9./ A XXVI. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költség- Basky András 
     vetési tervének véleményezése      polgármester 
10/ Előzetes engedély a Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Basky András 
      bővítése helyszínéhez       polgármester 
11./Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociá- Basky András 
      lis Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszá- polgármester 
      molója a Tanács – 2017. szeptember és 2018. augusztus között 
      végzett – munkájáról 
12/ M8 gyorsforgalmi út partneri egyeztetésének lezárása  Basky András 
          polgármester 
13/ Egyebek 
 

Zárt ülés 
 
1./ Hitel tájékoztatás       Basky András  
          polgármester 
                                                        
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (….) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Korábbi pályázatok miatt Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára és 
Lajosmizse Város Önkormányzata között a 169/2017. (XI. 22.) önkormányzati 
határozat alapján vagyonkezelési szerződés lett kötve, amely alapján a 2249 helyrajzi 
számon található városi kulturális központ az intézmény vagyonkezelésébe került. 
Mivel ez a pályázat azt kívánja, hogy a Művelődési Ház visszakerüljön az 
Önkormányzathoz, ez meg is történt, ezért az önkormányzati vagyonrendeletet is 
módosítani szükséges. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Nincs. 
Elfogadásra javaslom. 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. 
(IV. 27.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
115/2018. (X. 16.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2018. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.)  
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   önkormányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
79/2018. (X. 16.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2018. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) 
   önkormányzati rendeletének módosítását. 
 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
2./ Napirendi pont 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletünket módosítani kell, 
s el kell fogadni a Faragó Környezetvédelmi Kft beszámolóját. A szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó szerződés 2018. január 1-től 2018. december 31-ig szól. 
Gondoskodni kell arról, hogy az így keletkezett szennyvíz begyűjtésre kerüljön a 
településen. A begyűjtés díjáról kell dönteni, ugyan olyan díjat kell megállapítani, mint 
az előző évben. 
A szennyvíz begyűjtése két részből áll; a begyűjtési díj 4.015.- Ft/alkalom, s az ürítési 
díj, 421.- Ft/m3. Ezek az árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, és ez megegyezik a 2018. 
évivel. A támogatás mértéke, amit az önkormányzaton keresztül megkap a Kft 2018. 
évre vonatkozóan 301.032.- Ft. 
A pályázat kiírása folyamatban van, eddig nem jelentkezett senki a pályázatra, de a 
begyűjtés díjáról határozni kell. 



 9

Az I. határozat-tervezet. A rendeletben megállapítjuk azt, hogy mennyi a begyűjtési 
díj, ez 4.015.- Ft/alkalom, s mennyi az ürítési díj, az pedig 421.- Ft/m3, s a rendeletet 
elfogadjuk. 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
116/2018. (X. 16.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (...) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 
szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz be- 
   gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
   3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítását azzal, 
   hogy ÁFA nélkül a begyűjtési díj 4.015.- Ft/alkalom, az ürítési díj  
                                 421.- Ft/m3 legyen továbbra is. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     PEB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
80/2018. (X. 16.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (...) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 
szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolj a Képviselő-testü- 
   letnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz be- 
   gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
   3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítását azzal, 
   hogy a begyűjtési díj ÁFA nélkül 4.015.- Ft/alkalom, az ürítési díj  
                                 421.- Ft/m3 legyen továbbra is. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     ÖB 
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Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja a Faragó Környezetvédelmi Kft 
2018. 01. 01.- 2018. 09. 01. időszak közötti nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízre vonatkozó beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
117/2018. (X. 16.) PEB hat. 
Faragó Környezetvédelmi Kft. 2018. 01. 01. – 2018. 09. 01. 
időszak közötti nem közművel összegyűjtött háztartási  
szennyvízre vonatkozó beszámolójának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a Faragó Környezetvédelmi Kft 2018. 01. 01.- 2018.  
   09. 01. időszak közötti nem közművel összegyűjtött háztartási  
   szennyvízre vonatkozó beszámolóját. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     PEB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja a Faragó Környezetvédelmi Kft 
2018. 01. 01. – 2018. 09. 01. időszak közötti nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízre vonatkozó beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
81/2018. (X. 16.) ÖB hat. 
Faragó Környezetvédelmi Kft. 2018. 01. 01. – 2018. 09. 01. 
időszak közötti nem közművel összegyűjtött háztartási  
szennyvízre vonatkozó beszámolójának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati  Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a Faragó Környezetvédelmi Kft 2018. 01. 01.- 2018.  
   09. 01. időszak közötti nem közművel összegyűjtött háztartási  
   szennyvízre vonatkozó beszámolóját. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (….) 
önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
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Több ponton keresztül módosult a költségvetésünk. 
1./ Közfoglalkoztatási program támogatására 2018. augusztus hónapra 3.660.557.- Ft 
támogatás érkezett.  
2./ A közfoglalkoztatási program közvetlen,- és anyagköltségekhez, kis értékű tárgyi 
eszközök beszerzésére támogatást biztosított. Ebből munkaruha költségeire 747.852 Ft 
elszámolásra került, a támogatás 2018. 09.20-án megérkezett. 
3./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi szeptember havi 
kompenzációjára 275.330 Ft érkezett.  
4./ A Környezetvédelmi Alap kiadásaira átvezetés szükséges a Céltartalékok sorról. 
5./ A Vasút- Bodza-Gesztenye utcában történő vízvezeték építés ÁFÁ-ja a a Dologi 
kiadások között kerül elszámolásra befizetendő áfaként. 
6./ A Zöld város pályázat megvalósításához szükséges telekalakításhoz földmérés 
szükséges, ennek díja 100.000 Ft. 
7./ A Zöld város projekthez kapcsolódik. 
8./ A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés 
Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" c. pályázat 
projektmenedzsment díja. 
9./ A magánerős út- és járdafelújítás, vásári konténer beruházások 2018. évben már 
nem kerültek megvalósításra, s ez a pénzünk megmaradt. A konténereket miért nem 
tudtuk beszerezni? 
Basky András polgármester 
Ez a piacnál lévő 1 db konténernek a kicserélése. 
Sebők Márta PEB elnök 
10./ A Mizse Kézilabda Club kérelmet nyújtott be. a Sportcsarnok felújítása miatt 
jelentkezett többletkiadásainak támogatásra. Becsatolásra került az a kérelem, amit 
Sápi Zsombor írt le. A nyári felújítás, kiállítás idején nem tudták használni a termet, 
ezért 528.880.- Ft kimutatásra került. A Kézilabda Club elnöke kéri, hogy ezt térítsük 
meg részükre. Ez támogatható, vagy nem támogatható? 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
A Kézilabda Club a sportcsarnokot kedvezményesen használja. Más okok miatt neki 
máshova kellett mennie. Nem tartom helyesnek, hogy a gazdasági esemény megtartása 
után kéri az Önkormányzatot, hogy amit ő elköltött, azt térítse meg az Önkormányzat 
részére. Az Önkormányzat vagyona is véges. Ha valaki 500.000.- Ft-ot kérne az 
Önkormányzattól, azt a gazdasági esemény előtt kell kérni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Azért utólag nyújtották be, mert utólag tudták meg, hogy hány napot nem tudnak 
augusztusban a sportcsarnokban edzeni. Nekik ez plusz 558.000.- Ft-ba került. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Minden sportegyesület ki lett értesítve a felújítási munkák várható megkezdéséről és 
befejezéséről az augusztusi munkálatok miatt. Késő tavasszal már köztudott volt ez az 
időpont. Véleményem szerint edzőtábort tartottak a sportcsarnokban. Az, hogy az 
edzőtáborra plusz pénzt kér az Egyesület, ez nem a sportcsarnok elfoglaltsága miatt 
volt. Táborfalván is bérelnek csarnokot, úgy tudom. Az edzőmérkőzések helye az 
itteni sportcsarnok szokott lenni. 
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Sápi Zsomborné PEB tag 
Többletórát fizetnek Táborfalván. A bérleti helyek az igénybevétel után számláznak, 
így volt ez Táborfalván is, és Kecskeméten is. 
Basky András polgármester 
Megértem a Club elnökét is, de ha vannak különböző események, akkor mi is 
szeretnénk a sportcsarnokot használni. Valamilyen kompromisszumos megoldást 
kellene találni függetlenül attól, hogy az Önkormányzat sincs fényes pénzügyi 
helyzetben. 
Belusz László ÖB elnök 
Ha van egy igény, akkor egy részbeni támogatást meg lehetne ejteni, hogy segítsünk a 
Clubnak ezzel is. 
Basky András polgármester 
Én ezt az összeget megfelezném. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az tény, hogy támogatni kell a Clubot, de előre jó lett volna, hogy ha közölni tudták 
volna. 50 %-os támogatást tudnánk adni, ha lenne rá valahol szabad forrás. 
Basky András polgármester 
Részben támogatni fogjuk, de ezt a következő rendelet módosításánál tudjuk megtenni. 
Sebők Márta PEB elnök 
A következő hónapban térjünk rá erre, most vegyük le a napirendről. 
A határozat lehetne úgy, hogy a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Mizse Kézilabda Clubot támogassa, s későbbi időpontban nevezze meg a támogatás 
összegét és forrását. 
Aki ezzel a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – 1 fő, - Sápi 
Zsomborné PEB tag bejelentette érintettségét – nem szavazott, tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt –az alábbi határozatot hozta: 
118/2018. (X. 16.) PEB hat. 
Mizse Kézilabda Club támogatása 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén-
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Kéviselő-testü- 
   letnek, hogy a Mizse Kézilabda Clubot támogassa, s később idő- 
   pontban nevezze meg a támogatás összegét és forrását. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     PEB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületének, hogy a Mizse Kézilabda Clubot támogassa, s 
későbbi időpontban nevezze meg a támogatás összegét és forrását. 
Aki ezzel az Önkormányzati Bizottság részéről egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
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Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 6 igen szavazattal – 1 fő, - Sápi 
Zsomborné ÖB tag bejelentette érintettségét – nem szavazott, tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
82/2018. (X. 16.) ÖB hat. 
Mizse Kézilabda Club támogatása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön-
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Kéviselő-testü- 
   letnek, hogy a Mizse Kézilabda Clubot támogassa, s később idő- 
   pontban nevezze meg a támogatás összegét és forrását. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
11./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. szeptember havi 
kompenzációjára 37.404 Ft bérkompenzáció érkezett. 
12./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. szeptember havi 
kompenzációjára az IGSZ részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 92.854 
Ft. 
13./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. szeptember havi 
kompenzációjára a Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 
11.590 Ft. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek a módosításokkal kapcsolatban észrevétele, egyéb 
hozzászólása? Nincs.  
Elfogadásra javaslom a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati 
rendelet módosítását. 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 
09.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
119/2018. (X. 16.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2018. (….) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről 
szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) 
   önkormányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     PEB 
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Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) 
önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
83/2018. (X. 16.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2018. (….) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről 
szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) 
   önkormányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Megérkezett a K&H Bank képviselője, akit köszöntök tisztelettel. Így a 
hiteltájékoztatás című napirendi pont tárgyalása következik, mely zárt ülési napirendi 
pont. A nyílt ülésünket ezennel berekesztem 13.25 órakor, s munkánkat a 
továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
Zárt ülés vége 15.00 óra. 
 
Nyílt ülés folytatása 15.05 óra. 
 
 
4./ Napirendi pont 
Ellenőrzési jelentés kiegészítése „a Lajosmizse Sportcsarnok – TAO pályázat 
keretében történő – megvalósítása” című vizsgálathoz 
Sebők Márta PEB elnök 
Az elmúlt testületi ülésen a sportcsarnok témakörét tárgyaltuk. Akkor Csikai úr 
elkészített egy belső ellenőri jelentést, közben megérkeztek a kiegészítő iratok, amiket 
Csikai úr bekért. Csikai úr átvizsgálta ezeket a kiegészítő iratokat, és megállapítást 
nyert az, hogy az elszámolni kívánt összeg a Mizse Sport Kft által 23.696.489.- Ft 
volt. Az ellenőrzés szerint elszámolható összeg 20.951.524.- Ft volt. Nagyban javult, 
amint látjuk, s az ellenőrzés szerint nem számolható el 2.744.975.- Ft. Csikai úr 
részletezi is, hogy mi az az összeg, ami nem szabályszerűen került szerződések 
értelmében elszámolásra. Ez az anyag nem tartalmazza azt, hogy mi lesz ezzel az 
összeggel, amikor az ellenőrzés megállapította, hogy nem elszámolható költségek 
kerültek beépítésre. Mi lesz a 2.700.000.- Ft további sorsa? Ezt visszafizeti, vagy 
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továbbvisszük ezeket a költségeket, vagy kompenzáljuk, mert van egy 12 millió 
forintos kiegyenlítetlen számla is, azzal is mi lesz? 
dr. Török Tamás PEB tag 
Ebből a 2.700.000.- Ft-ból kb. 2.500.000.- Ft csak időbeni eltolódás, mert azt 
mondták, hogy 100.000.- Ft-okat számolhatnak el havonta. Erről sok beszélnivaló 
nincs. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezek a mérlegben el vannak határolva? 
dr. Török Tamás PEB tag 
Ezt nem tudom. Ennek az időarányosnak a nagyobb részét elköltötték, idáig 100.000.- 
Ft-okat számolhattak el havonta. Ahogy telnek a hónapok, emelkedni fog az 
elszámolható rész, s ki fog nullázódni.  
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Megpróbálok a kérdésre válaszolni, hogy mi lesz ennek a 2.700.000.- Ft-nak a sorsa. 
Benyújtottak 23 millió forintnyi számlát. Ha a testület elfogadja az általam kimutatott 
számokat, e mögött dokumentumok vannak. Ezeket a számlákat még egyszer nem 
fogja tudni benyújtani 23 millió forintról. A szerződés azt tartalmazza, hogy a 
működési költség nem lépheti át a havi 100.000.- Ft-ot, dupláját nyújtották be. 
Legalább Lajosmizse város gondolja komolyan a szerződéses szövegeket és a 
szerződésben foglaltakat még akkor is, hogy ha a szerződő partner nem teljesíti a 
szerződéses feltételeket. A jelenlevők pedig döntsék el azt, hogy milyen szót 
használnak arra, akitől megkérdezik, hogy havi 190.000.- Ft-ért hány m2 irodát bérel 
és a testület előtt azt mondja, hogy 140 m2-t, s elküldi nekem a 15 m2-es 
irodahelyiségről a havi 190.000.- Ft-os bérleti szerződést. Önök döntsék el, hogy 
hogyan nevezik ezt az eljárást. Köszönöm szépen. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük szépen. Akkor most mi lesz? 
Basky András polgármester 
Átadtunk 38.300.000.- Ft-ot, ennek a részelszámolása megtörtént. A további 38 millió 
forintot pedig, amikor a további számlák elszámolásra kerülnek, ugyan úgy 
megvizsgáljuk, s amit elfogadunk, elfogadunk, amit pedig nem, azt nem. Amit nem 
fogadtunk el, azzal úgy járt. 
Sebők Márta PEB elnök 
Akkor ezt göngyölítjük magunk előtt, s akkor ezzel a 2.700.000.- Ft-al mi lesz? 
Basky András polgármester 
Ezzel semmi. 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Nem lesz elszámolva. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Amikor a Füzy úr itt volt, kértem tőle, hogy a Magyar Országos Kosárlabda 
Szövetséghez beadták a megnövekedett csarnokra a TAO-s pályázatot, arról küldjön 
egy igazolást. Ez megérkezett-e? 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Semmi nem jött. 
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Sápi Zsomborné PEB tag 
A nyertes pályázatok június 31-ig jelennek meg. Ha ők beadták a pályázatot, nekünk 
jogunk van kérni erről az igazolást. Most nem tudjuk azt jelen pillanatban, hogy a 
feltételezhetően 1 milliárd forintos sportcsarnoknak körülbelül 300 millió forintos 
megítélt TAO támogatása lesz, s ha be lett adva, 700 millió forintot kapnánk. Ez egy 
óriási különbség, s még mindig nem látunk róla tiszta képet, hogy ők beadták-e ezt a 
pályázatot.  
Basky András polgármester 
Erre a kérdésre nem tudok választ adni.  
Mi elküldtük Gulyás Gergely miniszter úrnak a pályázatot, amelyben leírtuk azt, hogy 
van egy történet, amivel eljutottunk a 498 millió forintig, várhatóan számolva a 
további áremelkedésekkel, számolva azzal, hogy van 38 millió forint, amit már 
beletettünk tervezésre előkészítésre, eltettünk 50 millió forintot, van 60 millió forint, 
amit a kosárlabdázók ajánlanak fel, és hiányzik 560 millió forint a számításaink 
szerint. Ezt az 560 millió forintot kértük. Azért nem TAO-s támogatásos verziót 
vázoltuk fel, mert lehet, hogy a TAO-ban még további emelkedést kapunk, viszont azt 
látjuk, hogy a TAO feltöltés nagyon problémás. Ha nekünk 700 millió forint TAO-t 
kell összegyűjteni, nem fogjuk tudni. Ezért döntöttünk úgy, hogy az eredeti tervekhez 
képest lévő különbözetre kértünk támogatást. 
Sebők Márta PEB elnök 
A tervezési költség nincs kifizetve. 38 millió forintot odatettünk, de ez nem önerő. Ott 
is még egy 18 millió forint hiányzik, csak ámítjuk magunkat, hogy önerőt tettünk bele, 
ami nem önerő. 
Basky András polgármester 
Az, hogy önerő, vagy nem önerő, de a sportcsarnok építésnek a céljait szolgálja.  
Sápi Zsomborné PEB tag 
Nem tudom elképzelni, hogy egy most bérelt irodának az elszámolt költségei hogy 
fognak ennek a sportcsarnoknak a részei lenni önerőként. 
Ez egy támogatás volt a 38 millió forint. Nem mindegy, mert ha be lenne adva a 
pályázat, megnyertünk volna 700 millió forintot. Ahol nagy csarnokot építenek, ott a 
TAO gyűjtés kormányirányítással történik, mert egy önkormányzat nem tud ennyi 
TAO-t összegyűjteni.  
Sebők Márta PEB elnök 
Valamelyik bank az ajánlatába beletette, hogy sporttámogatást tud adni, az hogyan 
történne? 
Basky András polgármester 
Az Erste Bank, de a K&H-nál is bent van a kérelmünk, ott is a közeljövőben lesz 
döntés TAO támogatás tekintetében. TAO ügyben is futottam köröket. Néhány céggel 
egyeztettem, volt, aki mondta, hogy nincs TAO-ja. Ha a Kormánynak van ilyen 
lehetősége, hogy TAO-t irányít, akkor az valószínű. Körbe járjuk. Úgy adtuk be, hogy 
a 498 millió forint, plusz, ami még szükséges hozzá. 
 
Mezei Anett ÖB tag 15.10 órakor távozott, az Önkormányzati Bizottság a 
továbbiakban 6 fővel határozatképes. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor szavazhatunk erről a 
napirendről, hogy elfogadjuk Csikai úr jegyzőkönyvét, amit a megállapításokról 
készített.  
Aki ezzel egyetért a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
121/2018. (X. 16.) PEB hat. 
Ellenőrzési jelentés kiegészítése a  
„Lajosmizsei Sportcsarnok – TAO pályázat  
keretében történő megvalósítása” című vizsgálat- 
hoz 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     PEB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az Önkormányzati Bizottság részéről Csikai úr jegyzőkönyvét, amit a 
megállapításokról készített, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
85/2018. (X. 16.) ÖB hat. 
Ellenőrzési jelentés kiegészítése a  
„Lajosmizsei Sportcsarnok – TAO pályázat  
keretében történő megvalósítása” című vizsgálat- 
hoz 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     ÖB 
5./ Napirendi pont 
Zöld város projekt végleges műszaki tartalmának jóváhagyása 
Sebők Márta PEB elnök 
Ebben az előterjesztésben van Farkas Gábor úrtól egy levél, ő ebben a levélben 
részletezi mindazon pontokat, amiket módosításra kértünk műszaki tartalom 
csökkentésére annak fényében, hogy a költségekbe beleférjünk. Ezt most el kell 
fogadni, vagy mit kell tenni? 
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Basky András polgármester 
Egyeztetni kell a projekt menedzsmenttel Mess Gabriellával, Ő múltkor azt javasolta, 
hogy valamelyik részt felejtsük el, csak hát melyik részt felejtsük el, a tavat, a 
Városház teret, a központi park részt, vagy a piacot, - gazdaságfejlesztési részének is 
kell lenni a projektnek – ezért tettük bele a piacot.  
Horváth Sándor pályázati referens 
Ettől többet nem tudunk kivenni a projektből, mert ha hozzányúlunk az indikátor 
számokhoz, akkor nem biztos, hogy meg tud valósulni a projekt. Van egy olyan 
sajátossága a Zöld város projektnek, hogy a támogatási szerződés megkötésétől 
számított 36 hónap alatt meg kell valósítani. 2020-ra meg kell valósítani. A projekt 
úgy van ütemezve, hogy naprakészen a 36. hónapban fogjuk pénzügyileg is 
elszámolni. Ez több csúszást nem fog kibírni. Az indikátorok (mutató számok) 
csökkentésével a támogatási összegek is csökkennek, akkor még rosszabb helyzetbe 
kerülünk. Ebből több összeget nem lehet kivenni.  
A közbeszerzést a támogatási szerződés megkötését követő 18 hónapon belül le kell 
zárni, ez a 18 hónap 2019. januárjában évül. Így is problémás, hogy                                       
le tudjuk-e addig futtatni a közbeszerzési eljárásokat.  A közbeszerzések még el 
sincsenek indítva, mert a közbeszerzési eljárás építési eljáráshoz kötött tevékenységnél 
kizárólag jogerős építési engedély beszerzését követően indul meg. El tudjuk most már 
indítani a közbeszerzés előkészítését, mert Farkas úr napokon belül leteszi a végső 
terveket az asztalra és akkor el tudjuk kezdeni bedolgozni a közbeszerzési 
dokumentációkba, de mindegyik területen építési engedélyhez kötött fejlesztési részek 
is vannak. 2020. május 20-a a projekt megvalósulási időpont, amikor a kivitelezést le 
kell már zárni. A jövő év nyara van már az építkezés folytatására.  
A tervező sem javasolja további elemeknek a kivételét. Városház téren is olcsóbb 
térkövet tervezett be az egyik sétáló utcai szakaszba, ennek már az esztétikai értéke 
sem lesz olyan, mint amit a Zöld város pályázat benyújtásakor elővetítettünk.  Farkas 
Gábor úr az ő szerződéses feladatait már teljesítette július 31-ig. 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Javasolni szeretném, hogy a közbeszerzés lebonyolítójával – aki szakértő - beszéljenek 
arról, hogy a közbeszerzés feltételes legyen, vagy sima. Sima közbeszerzésnél 
előfordulhat az, hogy van egy pályázati összeg, ami fix, s van egy árajánlat, ami között 
van hiány, ahhoz kellene hitel, de nem fordulhat az Önkormányzat hitelfelvételhez, 
akkor mi lesz a köztes hiányzó értékkel, s mi lesz a pályázat sorsa. Feltételes 
közbeszerzési eljárásnál nem hiúsul meg a közbeszerzés. 
Basky András polgármester 
Feltételes közbeszerzés lesz, ez nem volt kérdéses.  
Farkasné Őze Angéla megbízott pénzügyi vezető 
Mennyi esély van rá, hogy benyújtjuk az idén, mert decemberben még kaphatnánk 
kormányzati támogatást. Januárban már semmilyen kormányzati támogatásra nem 
tudunk benyújtani kérelmet. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Egyedi kérelmet lehet benyújtani, ennek a kimenetelét nem tudjuk megjósolni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez megérne egy próbálkozást. 
 



 19

Belusz László PEB és ÖB tag 15.20 órakor kitávozott az ülésről, a PEB a 
továbbiakban 4 fővel, az ÖB 5 fővel határozatképes. 
 
Basky András polgármester 
Első kör a Megyei Közgyűlés elnöke. Mindegyik pályázatnál a megyének volt 
beleszólása.  
Sebők Márta PEB elnök 
Farkas Gábor úr leiratát elfogadjuk, és megkérjük a polgármester urat, hogy tegyen 
további lépéseket a költségvetésből hiányzó néhány százezer forint megteremtésére. 
Aki ezzel egyetért a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
122/2018. (X. 16.) PEB hat. 
Zöld város projekt végleges műszaki  
tartalmának jóváhagyása, intézkedések 
feltárása a költségvetési hiányosság pótlására és 
megszüntetésére 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Bizottsá- 
   gának Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja  a Képviselő- 
   testületnek Farkas Gábor úr leiratát a Zöld város projekt végleges  
   műszaki tartalmára vonatkozóan, és megkéri a polgármester urat, 
   hogy tegyen további lépéseket, tárjon fel intézkedéseket a  
                                 költségvetési hiányosság pótlására és megszüntetésére. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja Farkas Gábor út leiratát, és azt, 
hogy a polgármester urat megkérjük, hogy tegyen további lépéseket a költségvetésből 
hiányzó néhány százezer forint megteremtésére, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
86/2018. (X. 16.) ÖB hat. 
Zöld város projekt végleges műszaki  
tartalmának jóváhagyása, intézkedések 
feltárása a költségvetési hiányosság pótlására és 
megszüntetésére 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
                                 Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek Farkas Gábor úr leiratát a Zöld város projekt végleges  
   műszaki tartalmára vonatkozóan, és megkéri a polgármester urat, 
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   hogy tegyen további lépéseket, tárjon fel intézkedéseket a  
                                 költségvetési hiányosság pótlására és megszüntetésére. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     PEB 
 
15.30 órakor Belusz László ÖB, PEB tag visszaérkezett az ülésre, a továbbiakban az 
ÖB 6 fővel, a PEB 5 fővel határozatképes. 
 
 
6./ Napirendi pont 
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek  támogatására elnyert keretösszeg felhasználása 
Sebők Márta PEB elnök 
A Kodály Zoltán utca, Bartók Béla utcától a Kodály közig terjedő szakaszának szilárd  
burkolattal történő ellátása szükséges, s ehhez a MÁV Zrt engedélye is szükséges. 
2017. és 2018. évre vonatkozóan a 200.000.000.- Ft részletezése a következő:  
 
2017. évi teljesítés: 
- kivitelezés: ................... 160.845.504.- Ft 
- tervezés: .......................... 4.676.457.- Ft 
- közbeszerzés: ................... 1.905.000.- Ft 
2018. évi teljesítés: 
- kátyúzás ......................... 11.104.240.- Ft 
- temetőközlekedési útépítés5.826.981.- Ft 
- urnafal-kerítés építése ...... 3.658.607.- Ft 
- településrendezési terv mód.419.100.- Ft 
- Kodály utca útépítés ...... 11.564.111.- Ft 
összesen ____________ 200.000.000.- Ft 
 
Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom 
az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására elnyert 200.000.000.- Ft keretösszeg felhasználását. Aki ezzel a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
123/2018. (X. 16.) PEB hat. 
Adósságkonszolidációban nem részesült települési  
önkormányzatok fejlesztéseinek  támogatására elnyert  
keretösszeg felhasználása 

HATÁROZAT 
    
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     PEB 
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Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására elnyert keretösszeg 
felhasználását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
87/2018. (X. 16.) ÖB hat. 
Adósságkonszolidációban nem részesült települési  
önkormányzatok fejlesztéseinek  támogatására elnyert  
keretösszeg felhasználása 

HATÁROZAT 
    
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
7./ Napirendi pont 
Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatban 
Döntés az ajánlati felhívás ismételt megküldéséről 
Sebők Márta PEB elnök 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás végzésének lehetőségével megkerestük az alábbi vállalkozásokat: 

1. Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) 
2. KUSZAKA 2004 Bt. (Kunszentmiklós) 
3. Somogyi István vállalkozó (Izsák) 
4. Szabolcska Ferenc vállalkozó (Kunszentmiklós) 
5. Szabó János vállalkozó (Lajosmizse) 

 
Az ajánlattételi határidő 2018. október 10. 8:00 óra volt. 
Az ajánlattételi határidőn belül nem érkezett ajánlat a közszolgáltatás végzésére. A 
Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. képviselője írásban jelezte, hogy a 
felhívásban megadott fix árakon cégük nem tudja elvállalni a szennyvíz szippantását, 
ezért új közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, hogy legyen közszolgáltató. 
dr. Balogh László jegyző 
A Képviselő-testület mindent megtett, hogy legyen közszolgáltató. 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdés, észrevétel van-e az elhangzottakkal kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra 
javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét. 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés határozat-
tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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124/2018. (X. 16.) PEB hat. 
Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kiválasztásával  
kapcsolatban 
Döntés az ajánlati felhívás ismételt megküldéséről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés határozat-
tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
88/2018. (X. 16.) ÖB hat. 
Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kiválasztásával  
kapcsolatban 
Döntés az ajánlati felhívás ismételt megküldéséről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     ÖB 
 
8./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (…) 
önkormányzati rendelete a közműves ivóvíz bekötési támogatásról 
Sebők Márta PEB elnök 
Szennyvízhálózattal kapcsolatban korábban hoztunk egy rendeletet, szorgalmazva 
ezzel a rákötéseket. A támogatás összege 50.000.- Ft volt. Egyedül álló esetén a 
támogatás akkor volt adható, ha a kérelmező nettó jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (142.500 Ft). 
Egy lakcímre bejelentettek esetén a támogatás akkor volt adható, ha az egy főre jutó 
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 400 %-át (114.000 Ft). A támogatási összeg a csatornarákötési támogatás 
összegével megegyezik. Ezt tartalmazza az előterjesztés. 
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Megtalálható a mellékletben a kérelemnek az adatlapja, amelyeket ki kell ehhez 
tölteni, valamint a rendelet-tervezet szövegezése. Kérdezem a bizottság tagjait és 
jegyző urat, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? 
dr. Balogh László jegyző 
Korábban az volt a megfogalmazás, hogy egy háztartásban lakók, ezt változtattuk úgy, 
hogy egy ingatlanon lakók együttes jövedelmét vesszük figyelembe, és az egész 
jövedelmet osztjuk az ingatlanlakók jövedelmével. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Az, hogy csak akkor kapja meg az 50.000.- Ft támogatást, ha a Bácsvíz Zrt igazolja, 
hogy rákötött. Ez azt jelenti, hogy neki az összes költséget meg kell előlegezni, és 
utólag kapja meg az 50.000.- Ft-ot, ez nem igazán segítség. Nem lehetne úgy, hogyha 
befizette azt, amit kell a Bácsvíz Zrt-hez, s akkor az Önkormányzat is hozzátenné az 
50.000.- Ft-ot közvetlenül a Bácsvíz Zrt-hez adná. 
Basky András polgármester 
Az utolsó 50.000.- Ft-os számlának a kiegyenlítése lehetne még a megoldás. 
dr. Balogh László jegyző 
Két lehetőség lehetséges, hogy aki meg tudja valósítani önerőből, és utólag adjuk oda, 
vagy aki nem, s az utolsó 50.000.- Ft-ot adnánk oda annak, akinek kell. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Hármas szerződéssel meg lehetne oldani (ingatlan tulajdonos, szolgáltató és a 
támogató). Nem kell a fogyasztónak befizetni, hanem az Önkormányzat a Bácsvíz-hez 
adná át. Ha segíteni akarunk, pont ezzel tudnánk segíteni, hogy ne kelljen neki az 
összes költséget megelőlegezni. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük az észrevételt. Csütörtökre a testületi ülésre átgondolásra kerül, hogy 
hogyan lehet technikailag lerendezni.  
Aki az elképzeléssel egyetért az Önkormányzati Bizottság részéről, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
89/2018. (X. 16.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2018. (…) önkormányzati rendelete a közműves ivóvíz  
bekötési támogatásról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a közműves ivóvíz bekötési támogatásról szóló 
   önkormányzati rendelet-tervezetét. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja a közműves ivóvíz bekötési 
támogatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
125/2018. (X. 16.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2018. (…) önkormányzati rendelete a közműves ivóvíz  
bekötési támogatásról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén-
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a közműves ivóvíz bekötési támogatásról szóló önkor- 
   mányzati rendelet-tervezetét. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     PEB 
 
9./ Napirendi pont 
A XXVI. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költségvetési tervének 
véleményezése 
Belusz László ÖB elnök 
A nagy előadókat decemberig le kell foglalni, hogy rendelkezésünkre tudjanak állni. A 
Művelődési Ház részéről előterjesztést kaptunk. A program a közvélemény alapján 
összeállított program. 
2019. augusztus 17. szombat 18.00 óra Hősök zenekar 
2019. augusztus 17. szombat 21.00 óra Kelemen Kabátban zenekar 
2019. augusztus 18. vasárnap hagyományos Családi főzőnap, mely délelőtt 10.00 
órakor kezdődik.  
2019. augusztus 18. vasárnap 20.00 óra Musical – live – Feke Pál élő nagy koncertje, 
vendég Szulák Andrea 
2018. augusztus 19. hétfő 18.00 óra Magyar Nótaest (Madarász Katalin, Szóka Júlia, 
Bokor János, Fejős Jenő) Műsorvezető: Pölös János, kísér Csóka Gyula és 7 tagú 
Cigányzenekara. 
2018. augusztus 19. hétfő 21.30 óra Bohemien Betyars koncert 
Kérdés az, hogy melyik zenekarra mennyit költünk, mindez 6 millió forintba kerülne a 
fellépők díjazása, ez már a jövő évi költségvetésből mehetne. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgatója 
Ha egymás között kötünk szerződést, nem adható ki. Feke Pál és Szulák Andrea 
műsora 2 millió forint alatt van. Fejős Jenő nótaestje 1 millió forint alatt van. A napok 
nincsenek még teljes egészében feltöltve, a fő műsorokon volt a hangsúly 
dr. Balogh László jegyző 
Az önkormányzatnak joga van a számokat tudni. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Nem adhatók ki a számok. 
dr. Balogh László jegyző 
A testületnek joga van ezt tudni. 
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Borbély Ella ÖB tag 
Miért kell 4 napig Lajosmizsei Napokat tartani? Ez egy hosszú hétvége lesz. Szombat 
és vasárnap elég lenne két napos rendezvénynek. Az, hogy csak este legyen 1-2 
program, azért nem biztos, hogy itthon maradnak az emberek. A Családi főzőnapot is 
meg lehetne tölteni műsorral. A nóta estet délután tudom elképzelni. Én csak 2 napra 
koncentrálnék. 
Varga Mária ÖB tag 
A déli órákban nincs az embereknek koncert igénye. Délután 5 óráig nem jönnek ki az 
emberek  Árnyékolás technika kellene. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Még nincs feltöltve teljes egészében minden nap programmal, a fő műsorokon volt a 
hangsúly. 
Belusz László ÖB elnök 
A program-tervezetet kell véleményezni. Kérdés, hogy van 6 millió forint a programra, 
határoljuk be, hogy mennyit költünk rá, vagy zárt üléssé tenni, hogy lehessen látni, 
mennyi pénzbe kerülnek az egyes fellépők. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Ki lett írva a CLLD-s pályázatba a projekt. Lajosmizsei Napoknak a programtervezetét 
és a pénzt bele szeretnénk rakni, és az Önkormányzatnak nem kerülne pénzébe. 
Reményeink szerint az Önkormányzatnak ez nem fog kiadást jelenteni. 
Varga Mária ÖB tag 
Aki el akar menni a hosszú hétvégén, az úgy is elmegy, az lenne a lényeg, hogy aki 
nem tud elmenni, az tudjon kapni programot. 
Basky András polgármester 
Az idősek is kérték azt, hogy legyen nótaműsor és a fiatalok is kérték, hogy mi legyen. 
Közvélemény kutatás volt-e? 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Jelezték az emberek, hogy miért nincs nótaest élőzenekarral. 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem, hogy a bizottságnak van-e véleménye a programmal kapcsolatban? 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Határozzanak meg egy összeget az egész augusztus 20-ra, hogy mennyi legyen. Ha 
nem így lesz, akkor ki fogja ellenjegyezni a megkötendő szerződéseket? Az ellenőr az 
ellenőrzésnél jelezni fogja, hogy nincs előirányzat. 
Belusz László ÖB elnök 
Mennyi legyen az az összeg? 
Basky András polgármester 
Ahhoz, hogy a Művelődési Ház a nagyobb zenekarokat le tudja foglalni, meg kellene 
határozni, hogy mi legyen. Fiatalok mit szeretnének, például a rep-es előadás, legyen 
nóta est is az idősebb korosztály részére. Kérdés, hogy a lakosság kijön-e a nagyon 
melegben. Véleményem szerint valamikor a délutáni órákban fognak kijönni az 
emberek. Az alapkérdés, hogy akik itt fel vannak sorolva, szükség van rájuk, vagy 
sem. 
Borbély Ella ÖB tag 
Az emberek gyakran felhívnak azzal a kérdéssel, hogy hova lett kötve a pénz? Nem 
olyan a program, amilyenre az embereknek szüksége van. El kellene kezdeni nyitni a 
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város felé, hogy mire jönnek ki. Én amellett lennék, hogy a Lajosmizsei Napok 
délelőttől estig tartson. 
Belusz László ÖB elnök 
Korábban volt alternatíva, hogy miből lehet választani és, hogy mennyi pénzből lehet 
gazdálkodni. Mostani programban az első nap programja engem nem fog meg. Régen 
volt választási lehetőségünk, hogy melyik mennyiért jön. 
 
Borbély Ella ÖB tag 16.50 órakor távozott az ülésről, az ÖB a továbbiakban 5 fővel 
határozatképes. 
 
Horváth Sándor pályázati referens 
A Lajosmizsei Napok helyi rendezvény. 
Basky András polgármester 
Ez egy lehetőség, de ha be tudunk dobni valamit, akkor tegyük meg. Fiatalokat, 
időseket, középkorúkat nekünk kell meghívni. 
Belusz László ÖB elnök 
Elfogadjuk az alternatívákat, vagy mondjunk alternatívákat. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Próbáljuk több embernek a véleményét beszerezni, hogy ki mit szeretne. 
Basky András polgármester 
Akinek van ötlete, javaslata a Lajosmizsei Napokra vonatkozóan előadók, fellépőket 
illetően, holnap jelentkezzen a Művelődési Házban Guti Istvánné Művelődési Ház 
igazgatónál, hogy utána tudjanak nézni, hogy van-e szabad ideje a javasolt művésznek, 
vagy el tudná-e vállalni. 
Egy keretet kellene meghatározni, amin belül lehetne dönteni és a véleményeket még 
testületi ülés után is meg lehet tenni. A pályázathoz is szükséges, hogy kik lesznek az 
előadók, az összes járulékos költséget fel kell mérni. 
A helyi csapattal nem tudunk olyan tömeget vonzani, mint amit kellene. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Meg kell adni a helyi csoportnak a fellépést, hogy fel tudjon fejlődni olyan szintre, 
mint a nem helyi fellépők. 
Sebők Márta PEB elnök 
Elfogadom a szakma sajátosságát. 
 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel? Nincs. Aki a XXVI. Lajosmizsei 
Napok költségvetési tervét javasolja 6 millió forint összegben meghatározni azzal, 
hogy ha valakinek még ötlete, javaslata van a programmal kapcsolatban, az jelezze a 
Művelődési Ház felé, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2018. (X. 16.) ÖB hat. 
A XXVI. Lajosmizsei Napok programtervezetének és 
költségvetési tervének véleményezése 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek a XXVI. Lajosmizsei Napok költségvetési tervét 6 millió 
   forint összegben meghatározni azzal, hogy ha valakinek még öt- 
   lete, javaslata van a programmal kapcsolatban, az jelezze a Mű- 
   velődési Ház felé. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     ÖB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről javasolja a XXVI. Lajosmizsei Napok 
költségvetési tervét 6 millió forint összegben meghatározni azzal, hogy ha valakinek 
még ötlete, javaslata van a programmal kapcsolatban, az jelezze a Művelődési Ház 
felé, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
126/2018. (X. 16.) PEB hat. 
A XXVI. Lajosmizsei Napok programtervezetének és 
költségvetési tervének véleményezése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                                 testületnek a XXVI. Lajosmizsei Napok költségvetési tervét 6  
                                 millió forint összegben meghatározni azzal, hogy ha valakinek  
                                 még ötlete, javaslata van a programmal kapcsolatban, az jelezze a  
                                 Művelődési Ház felé. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     PEB 
 
 
10./ Napirendi pont 
Előzetes engedély a Fekete István Sportiskolai Általános Iskola bővítése 
helyszínéhez 
Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztést készítette Kovács Gábor települési főépítész. Véleményezésre 
megkapta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság. 
A Kecskeméti Tankerület 500.000.000- Ft-os támogatást nyert pályázati úton iskolánk 
fejlesztésére. Korábbi emlékeim szerint ez 15 tanterem volt, jelen esetben ez 9 
tanteremre szűkült, valamint a kollégiumi szárnyban 6 épületszárny felújítása, 
gépjármű beszerzés. Ezek a beruházások az Önkormányzatot eddig nem érintették, 
most az új épületszárny elhelyezkedéséről kellene dönteni. Volt korábban egy 
egyeztetés, (szeptember 27-én), amin részt vettem az Önkormányzat részéről, az 
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igazgató asszonnyal, illetve a tervezőkkel. Három verzióra szűkítették azokat a  
változatokat, amelyek szóba kerülhetnek ezen iskola 9 tantermes szárny bővítésre.  
Van egy 3.,4.,6.-os verzió. 
Mellékletben láthatjuk azon verziót, amikor van a régi technika házból a kollégium 
folytatásaként egy következő épületrész. Ennek hátránya, hogy a gazdasági bejáró 
áthelyezéséről gondoskodni kell, a meglévő épületet el kell bontani. 
Van egy változat, amikor a leendő zöld területre, ami most is zöld terület, a régi épület 
előtti rész, amiről már korábban beszéltünk, hogy a régi épületnek a látványát nem 
kellene korlátozni ezen beruházással. 
Van egy 3.b. változat, amikor a régi hátsó romos, lepukkant garázsok, épületek helyére 
kellene beépíteni, a régi épület mögé az iskola felől, az új sportpálya és a régi épület 
közötti szakaszra. Itt a megközelítése úgy lenne, hogy az Iskola-tó felől a Zöld város 
projekt keretében lehetne gyalogosan megközelíteni, valamint a park felőli oldalról 
viszonylag hosszabban. Ezen beruházással egy hátsó önálló ki szigetként 
megvalósulhatna. Ez volt az az elképzelés, amikor korábbiakban beszélgettünk, hogy 
ez volna a legjobb helye. 
Van egy 9 tantermes, 8 tantermes változat. A 9 tantermes változat van az 
előterjesztésünkben. A földszinten található 9 tanterem esetén 4 tanterem egy előtérrel, 
lépcsővel, mosdókkal, az emeleten 5 tanteremmel, egy folyosóval, mosdókkal. Ezen 
változat esetén elhangzott az, hogy viszonylag közel van a régi épületszárnyban a 
tanári, és a mosdó, ezért a tanári, és a mosdó nem szükséges. A földszint 
akadálymentesen megközelíthető, így az akadálymentes rész sem kell. Kérdés az, hogy 
az akadálymentes mosdó előírás-e, vagy nem előírás ez esetben. Ezt majd a 
tervezőknek kell ide beletenni. A V2-es számú rajzon ez egy elképzelési blokk vázlat, 
hogy hogyan helyezkednének el a tantermek. Ez még kidolgozás alatt lesz, és 
finomodik, a tervező átgondolja, hogy hogyan is kerül ez kialakításra. Van még 
további bővíthetőségi lehetőség, további tantermek bővítése belefér, amennyiben erre 
a jövőben igény merülne fel.  
Az előterjesztéssel így egyetértve, a 3. verziót tudja-e mindenki támogatni? Van-e 
ezzel valakinek észrevétele?  
Kovács Gábor települési főépítész 
Mindhárom bővítés esetén egy fedett-nyitott összekötés lenne. Az eredeti elképzelés 
az volt, hogy legyen egy közös egyeztetés, a bizottsági ülésen kellene ezt megtenni. 
Részben az iskolaigazgató asszony, részben a tankerület is egyeztetett egymással, nem 
tudtak most eljönni, ezért a közös nyilatkozatot küldték meg, hogy a 3. változatot 
kívánatosabb megvalósítani üzemeltetési és iskolapedagógiai szempontból. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsos 
A lift nem szükséges? 
Kovács Gábor települési főépítész 
A pályázati kiírás annyit tartalmaz, hogy a lift helyéről kell gondoskodni, ha szükség 
lenne majd rá. A tervezési vázlat szerint annyiból hozott bizonyosságot az előzőekhez 
képest, hogy ők elemezték azt, hogy a tanári elhelyezkedése mennyiben befolyásolja a 
bővítményeknek a használhatóságát. A 4. és az 5. változatnál (a parkban telepítendő és 
a Ceglédi út mellé telepítendő változatoknál) a meglévő tanárik közelebb lettek volna, 
viszont az iskola és a tankerület részéről ez a nyilatkozat azt tartalmazza, hogy 
kívánatosabbnak tartják azt, hogy a bővítményben jelenjen meg egy önálló tanári, 
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mert, hogy ez alsós osztályoknak lesz ez a bővítmény majd használatban. Ott 
kívánatosabb az, hogy helyben legyen a tanári, mint az a szempont, hogy a meglévő 
tanári könnyebben elérhető, és így a tervezési program véglegesítésénél a 9 tanterem 
helyett inkább a 8 tanterem maradjon, és a tanári legyen helyben, változat tisztázódik 
azzal, hogy a telepítés legyen a régi fészelek helyén. Ez az Önkormányzat 
szempontjából a tekintetben jár előnyökkel, hogy a Zöld városhoz keletkező sétány, 
ami megteremti az összekötést a park és a tó között, annál volt egy olyan 
aggodalmunk, hogy az mennyire lesz életteli, és mennyiben lesz használatban. Ha 
nincs összekötve, van egy pandaly terület, ami a legtávolabb eső kanyar rész. Ha össze 
van kötve, akkor ez egyfajta jogos félelemként merült fel, hogy egyfajta sikátor 
funkció lesz. Talán ennek az épületszárnynak ez a telepítése segít a tekintetben, hogy 
az vitalizálja a mindennapos használat során, ha az iskolának többlet teher is, de oda 
egy sétány kerül a rendszerbe, s a Ceglédi utat is tehermentesíti, s a gyermekek azon ki 
tudnak járni, az iskola a fitnesz elemeket ki tudja vinni. A sétány be lesz vonva az 
iskola vérkeringésébe, elvonja a Ceglédi útról a forgalmat, akár a hátsó sport utca 
felőli megközelítés, akár a Szabadság téri társasházak park felőli oldalán, ha 
parkolókat merőlegesen tudunk kialakítani, az egy reális alternatíva lesz ennek a 
szárnynak, illetve az egész komplexumnak. Reményeim szerint elvonja egy kicsit ezt a 
sűrűsödési problémát a Ceglédi útról, illetve élettel megtölti ezt a sétányt.  
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Hány tanterem lesz? 
Kovács Gábor telepítési főépítész 
Földszint 4 tanterem és az emeleten 5 tanterem. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Akkor miért írja az igazgató asszony, hogy nem kell lift. Miért nem kell az I. emeletre 
lift? 
Kovács Gábor telepítési főépítész 
Azért, mert minden funkció a földszinten elérhető. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A liftre mindenképpen szükség lenne, az Egészségháznál is rengeteg akadályt vetett 
fel a liftnek a hiánya menetközben. A liftnek az utólagos kialakítása építészeti 
átalakítást is igényelt volna, nem csak magának a liftnek a költsége, ne spórolják meg 
a liftnek a kialakítását a projekten. 
Kovács Gábor telepítési főépítész 
Az önkormányzat az ingatlan helyét adja, a tervezés adja a lift helyének a biztosítását, 
de itt is, mint minden projektnél próbálunk takarékosan tervezni. Ezzel a telepítéssel 
valamennyi költség lesz, a költségeket próbáljuk tudomásul venni, de 
akadálymentesítés most nem fér bele. A tervezési program nem az Önkormányzat 
hatásköre. 
Belusz László ÖB elnök 
Az önkormányzat az épület helyének a kijelöléséről dönthet. A tervezési programnál a 
KLIKK meghatározza, hogy neki hány tanteremre lesz szüksége. Előírták, hogy a lift 
telepítésének a helyét ki kell alakítani, de jelenleg a költségek nem fogják bírni, hogy 
ez ki is legyen alakítva, építészetileg a helye meglesz, és később, ha szükség lesz rá, 
akkor ki lehet alakítani.  
A határozat-tervezet arról szól, hogy a 3. verziót javasolja az Önkormányzat, 
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kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e még kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért az Önkormányzati 
Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
91/2018. (X. 16.) ÖB hat. 
Előzetes engedély a Fekete István Sportiskolai  
Általános Iskola bővítése helyszínéhez 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     ÖB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés határozat-
tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
127/2018. (X. 16.) PEB hat. 
Előzetes engedély a Fekete István Sportiskolai  
Általános Iskola bővítése helyszínéhez 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                                 testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     ÖB 
 
11./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanács elnökének beszámolója a Tanács – 2017. szeptember 
és 2018. augusztus között végzett – munkájáról 
Belusz László ÖB elnök 
Előterjesztést készítette Rostásné Rapcsák Renáta. Két bizottság kapta meg 
véleményezésre a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság. 
Minden évben a Társulási Tanács munkájáról a beszámolót megkapjuk. 9 alkalommal 
került sor Társulási Tanács ülésre, 34 pontot tárgyalt. Ezeken az üléseken részt 
szoktunk venni mint bizottsági elnökök, általában egyhangú döntéssel szoktunk 
határozatot hozni. Testvérvárosi kapcsolattal bíró munka folyik. Nem tudom, hogy 
polgármester úr szeretne-e kiegészítést tenni ezzel kapcsolatban? 
Basky András polgármester 
A beszámolóban minden leírásra került, egyebet nem kívánok előadni. 
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Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről a beszámolót elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
92/2018. (X. 16.) ÖB hat. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács elnökének 
beszámolója a Tanács – 2017. szeptember és 2018. augusztus 
között végzett – munkájáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
   Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács elnökének  
   beszámolóját a Tanács – 2017. szeptember és 2018. augusztus
   között végzett – munkájáról. 
   Határidő: 2018. október 18. 
   Felelős:     ÖB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről a beszámolót elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
128/2018. (X. 16.) PEB hat. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács elnökének 
beszámolója a Tanács – 2017. szeptember és 2018. augusztus 
között végzett – munkájáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
  letnek Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szo- 
  ciális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács elnökének beszámo- 
  lóját a Tanács – 2017. szeptember és 2018. augusztus között végzett –  
                      munkájáról. 
  Határidő: 2018. október 18. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
12./ Napirendi pont 
M8 gyorsforgalmi út partneri egyeztetésének lezárása 
Belusz László ÖB elnök 
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Az M8 gyorsforgalmi út a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt kivitelezésében fog 
lezajlani. Az M8 út érinti Lajosmizse szakaszát, korábban az Y Lajosmizse felőli 
oldalán érintette volna, de most áttervezésre került és a Kecskemét felőli oldalán egy 
kis háromszögben érinti már csak Lajosmizse területét. Nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt beruházás lett, így tárgyalásos eljárás szabályai szerint történhetett a rendezési 
tervnek a módosítása, amely egy partneri egyeztetés alapján le is zajlott. Szilberhorn 
Erzsébet tervező készítette az ellenőrzési terv módosítást. A jegyzőkönyvet az 1. 
számú mellékletben láthatjuk. Egyéb észrevétel nem lévén ezen határozat arról szól, 
hogy elfogadjuk ezen egyeztetést és az elhangzottakat, valamint polgármester urat 
meghatalmazzuk, hogy az állami főépítész felé jóváhagyás végett terjessze be ezen 
rendezési terv módosítást.  
Van-e valakinek véleménye, észrevétele? Amennyiben nincs, elfogadásra javasoljuk. 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés határozat-
tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
93/2018. (X. 16.) ÖB hat. 
M8 gyorsforgalmi út partneri egyeztetésének 
lezárása 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
Határidő: 2018. október 18. 
Felelős:     ÖB 
 
 

Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés határozat-
tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
129/2018. (X. 16.) PEB hat. 
M8 gyorsforgalmi út partneri egyeztetésének 
lezárása 

HATÁROZAT 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
Határidő: 2018. október 18. 
Felelős:     PEB 
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Belusz László ÖB elnök 
Együttes bizottsági ülésünk napirendi pontjainak végéhez érkeztünk, 16.45 órakor 
berekesztem ezen ülést, s munkánkat továbbiakban az Önkormányzati Bizottság 
ülésével folytatjuk. 
 
 
 
 

K.mf. 
 
  Sebők Márta      Belusz László 
  PEB elnök      ÖB elnök 
 
  
 
 
  Belusz László     Sebők Márta 
  PEB tagja      ÖB tagja 
  jkv. aláírója      jkv. aláírója 
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