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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző 
               Bizottságának 2014. november 19-én, reggel 8.00 órakor, a Városháza  
               Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Basky András polgármester 
       Sápi Tibor alpolgármester 
       dr. Balogh László jegyző 
       Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
       Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
       Dömötör Klára Edit irodavezető 
       Szilágyi Ödön irodavezető 
       Mezeiné Hrubos Henrietta csoportvezető 
       Horváth Sándor pályázati referens 
       Tengölics Judit IGSZ vezetője 
       Kocsis Györgyné óvodavezető 
       Orbán Antal települési képviselő 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van. 
Jegyzőkönyv aláírónak a megbeszéltek szerint Belusz Lászlót javaslom. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal – 1 fő 
Belusz László – nem szavazott, megszavazzuk Belusz Lászlót jegyzőkönyv aláírónak 
Ő állandó aláíró lesz, ezt majd az Ügyrendnél el is fogadjuk. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem ezen kívül, hogy van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására javaslata? 
Amennyiben nincs, nekem lenne „Egyebek” napirendi pont felvételére javaslatom, 
továbbá a napirendi pontok tárgyalását a 3. napirenddel kezdenénk, majd a meghívó 
szerinti 2, 4, 5, 6, 7, 1, 9. és az egyebek lenne a sorrend. 
Aki a meghívóban közzétett napirendi pontokat a javaslattal elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
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1./ Iskola-tó további fejlesztésével kapcsolatos irányvo-  Basky András 
     nalak meghatározása       polgármester 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     ……/2014. (…..) önkormányzati rendelete a 2014. évi költ- polgármester 
     ségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet  
     módosításáról 
3./ Döntés viziközmű hitel kölcsönszerződésének módosításáról Basky András 
          polgármester 
4./ Gépbeszerzés a parkfenntartás részére    Basky András 
          polgármester 
5./ Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Basky András 
     Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megálla- polgármester 
     podás felülvizsgálata 
6./ Lajosmizse Város Településrendezési Terve 2014. évi módo- Basky András 
     sításához kapcsolódóan környezeti vizsgálat szükségességé- polgármester     
     nek meghatározása    
7./ A jegyző beszámolója az adóztatásról    dr. Balogh László
          jegyző 
8./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Sebők Márta   
     Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága Ügyrendjének elfogadása  PEB Elnök 
9./ Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. év gaz- Basky  András 
     dálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről    polgármester 
10./Egyebek 
 
 
1./  Napirendi pont 
Iskola-tó további fejlesztésével kapcsolatos irányvonalak meghatározása III. 
Sebők Márta ÖB elnök 
Szeretettel köszöntöm Farkas Gábor urat és átadom a szót neki, hogy tájékoztassa a 
bizottságot az Iskola-tó további fejlesztésével kapcsolatos irányvonalak 
meghatározását illetően. 
Farkas Gábor 
Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Elkészítettem egy vázlat tervet és azt szeretném 
ismertetni. 
Nagyon pozitív dolog, hogy a város központjában egy olyan vízfelület található, hogy 
egy kicsi módosítással integrálható. Jó helyen fekszik, de probléma, hogy a 
megközelítése nem ideális. 
A korábbi ároknak a helyén az iskola és az óvoda között 3-4 m-es területet ki kellene 
venni és egy közlekedő utat csinálni. Ez nem jelenti azt, hogy az óvodából, vagy az 
iskolából el kellene venni helyet. Ezt a megközelítést javasolnám. 
Mindezek mellett egy olyan lehetőséget kellene biztosítani, hogy egyrészt az óvodából 
és az iskolából is egy kijáratot lehetne kialakítani, hogy a gyermekeknek a 
játéklehetőséget és a szabadidő eltöltését lehessen biztosítani. 
Az egész tó körül egy olyan közlekedő útvonalat kell kialakítani, ami alkalmas a 
gyalogos és a kerékpáros közlekedésre is. Mindezek mellett egy olyan szélességű futó 
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pályát csinálni, ami 600-700 m lenne. A futó pálya talaját úgy kell kialakítani, hogy 
sportolásra alkalmas legyen, s ne beton borítás legyen, hanem plazadúr.  
Különböző foltokat jelöltem ki, hogy mely terület mire lenne leginkább alkalmas. 
Néhol teresedés készülne, ahol egy burkolt terület lenne, és fákat lehetne ültetni. A 
központi területre egy kis kilátót helyeztünk el. Ez alatt átjőve egy tanösvényt javaslok 
úgy, hogy a nádat fel kellene engedni nőni. Ahol a tanösvény halad, azon terület végén 
javasoljuk, hogy egy sportterület kosár palánkkal, kihelyezett asztali tenisz asztallal 
legyen. Lenne egy olyan teresedés, ahol játszóteret lehetne elhelyezni, ahol egy óvodai 
és iskolai csoport kijöhetne természeti órát tartani. Lehetne játszóházat kialakítani, a 
víz mellett padokat elhelyezni, ahova le lehet ülni. 
A főtérről elindulunk a Városháza felé, itt kapcsolódna a közlekedő út, mellette a 
futópálya, s ide egy gőrdeszka pályát lehetne építeni, ami a fiatalok körében népszerű. 
Az óvoda mentén olyan javaslat lehetne, hogy 3 méterenként egy támfal jellegű 
építmény jelenne meg, itt padok lennének és kerítés, arra zöld növényzetet lehetne 
felfuttatni. 
Lehetne egy stéget csinálni, ahova néhány csónakot lehetne elhelyezni, hogy lehetne 
csónakázni. 
Folytatódik a közlekedő felület és a futó pálya és a gyalogos közlekedés. Itt javaslunk 
olyan területet, ahol fizikai lehetőség van, hogy padok, asztalok lennének. Piknikező 
helyet lehetne kialakítani, hogy a családok is ki tudnának jönni kellemes időtöltésre. 
Mindenféleképpen kellene egy olyan kiszolgáló helyet kialakítani, ami az illemhelyek 
kérdéskörét megoldaná, és vendéglátóhely lenne terasszal kiemelve, hogy a 
hétköznapokon is a vendéglátást biztosítaná. Az út mellett jó néhány párhuzamosan 
elhelyezkedő parkolót helyeznénk el. Ehhez a kiszolgáló épülethez kapcsolódna egy 
olyan gondozottabb rendezvény tér, ahol kisebb rendezvényeket lehetne tartani. Itt van 
egy vízi színpad, ahol szabadtéri színi előadást is lehetne tartani. A területet 
kihasználva, egy szánkópálya lenne. A fákat meghagynánk növényekkel körbevéve.  
Nagyobb léptékben megnézzük, hogy mi a javaslat azon a területen, ami bemegy a 
lakóházak közötti utcákba.  
Az árkokat meg kellene tartani. Addig a pontig, amíg az útnak van olyan szerepe, hogy 
meg lehet közelíteni a telket, addig meg kellene tartani útnak, a többi részét 
pollerekkel le kellene zárni. 
A Táncsics utca tengelyébe stéget javaslunk. 
A Városháza mögötti területen is érdemes lenne kialakítani egy parkoló felületet. Az 
út mentén lehetne lefektetni villanyvezetéket azért, hogy ha sátras rendezvény van, 
akkor megoldható legyen a villanyvételi lehetőség is.  
Az utak mentén egy olyan világítást próbáltunk prognosztizálni, hogy este is körbe 
lehessen járni a területet. 
Ennyit szerettem volna elmondani, kérdésre szívesen válaszolok. 
Basky András polgármester 
Köszönöm. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A teljes megvalósítási tervnek mennyi a költsége? 
Farkas Gábor építész 
Körülbelül 100 millió forint. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
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Nagyon tetszett ez a terv. Lajosmizsének nagyon nagy szüksége lenne erre. Ismervén 
Lajosmizse szerkezetét, hogy ezt mi megcsináljuk, körbe kellene keríteni, hogy az 
állagát meg tudjuk óvni, másrészt pályázati pénzből tudjuk megvalósítani. A harmadik 
dolog az lehet, hogy folyamatosan, ahogy a pénzünk rendelkezésre áll, elkezdjük a 
pihenő park kialakítását. Ez a jövő, és van egy jelenünk is ezzel a parkkal 
kapcsolatban. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Nagyon kiváló tervet látunk. Egy dolog nem tűnik ki, hogy itt nincs egy ha terület, 
ahova ezeket a dolgokat el kellene helyezni. Zsúfolt lenne, szinte utópisztikusnak tűnik 
nekem. A tó környezete túlzsúfolt. Játszóteret, gőrdeszka pályát máshova is el lehetne 
helyezni. A víz fölé nem tennék semmit, mert ezzel a vízfelület csökken. 
Nagyon alaposan meg lett tervezve, ez nem kis pénzbe került. A legutóbb is 2,8 millió 
forint volt.  
Említette a tervező úr a szakértői véleményt. A szakértői vélemény ott kezdődik, hogy 
alapvető vizsgálatokat kell elvégezni. A szakértő leírt bizonyos dolgokat, de nem egy 
laborminta alapján tette meg. Vettünk mintát Horváth Sándor kollégával, az eredmény, 
hogy oxigénnel teli, nincs benne nitrát és foszfát. Az ammóniumnitrát a határérték alatt 
van. Ami számomra gondot jelent, az a PHe érték, ami 8,5 a víztorony körül. 
Amit én még gondot látok, hogy a szikes rész itt maradt és annyira lekeményedett, 
hogy a mintavétel is gondot jelent. Arra rá lett homok telepítve, nem tudom, hogy 
ezzel mit lehet tenni. A laborban azt mondták, hogy a területre 30-40 cm védőréteget 
kellene tenni. 
A tó partját megváltoztatnánk, mert fél méteres folyamatos bemosódások vannak. 
Farkas Gábor építész 
Ezekben a kérdésekben nem vagyok otthon, ezzel foglalkozni kell. 
Azzal az észrevétellel nem értek egyet, hogy a terület zsúfolt, mert semmi mást nem 
csináltunk, csak azt, amit Önök elküldtek, s mi ezt a tervjavaslatban próbáltuk 
kielégíteni. 
A víz fölé ne kerüljön semmi, mert az 2-3 %-ot elvesz a vízből, ezzel sem értek egyet. 
Mindenféleképpen a távlatot kell megcélozni, hogy mivé kell válni a jövőben a 
területnek. Egy ilyen távlati terv reményt ad arra, hogy ha kisebb részek 
megvalósulnak, már az is szép lenne. Úgy gondolom, hogy hosszú távon fel kell 
vázolni egy olyan tervet, amit bármikor használni lehet. A terv egy nagy távlatot céloz 
meg, hogy egy hosszú elképzelést fel lehessen vázolni. 
Basky András polgármester 
A terv egy kerek egységes, hosszú távú elképzelésünket tükrözi. Az sok mindentől 
függ, hogy hogyan tudjuk megvalósítani. Fontosnak tartom, hogy ha elképzelésünk 
van, megtervezzük az egészet és folyamatosan elkezdjük megvalósítani. Több terv is 
készült már, azt nem sikerült megvalósítani. 
Farkas úr kapott egy feladatot, hogy a tó környékére legyen egy koncepcionális 
elképzelésünk. 
Amikor a belvizes pályázatunkat benyújtottuk, az engedélyt a belvizes pályázatra úgy 
kaptuk meg, hogy a tó partjára helyezzük el az iszapot. A tóban lévő iszap kikerült a tó 
szélére, ezzel valamit kezdenünk kell, hogy tovább tudjunk lépni. 
Ha van egy tervünk, ez hosszú távú, ezt a Képviselő-testületnek támogatni kell. Ha ezt 
jóváhagytuk, akkor a Farkas Gáborék elvégzik a tervezést a továbbiakban. 



 6

A pályázati lehetőségeket meg kell nézni, hogy akár kompletten, vagy részleteiben 
hasznosítsuk a távlati tervben lévő dolgokat. 
A napirendi pontnak az is kérdése, hogy a tóval mi történjen, a tó környékével mi 
történjen? A tó tiszta vízzel lett feltöltve. Az, hogy hosszú távon a tó vizével mit 
akarunk, azt nekünk meg kell szabni, mert akkor tudunk továbblépni.  
Ez egy nagyon szép terv, de a különböző szakhatóságokkal egy erős egyeztetésnek 
kell lenni. A vízi színpadot lehet, hogy nem engedik megvalósítani. Ha ennek a 
tervnek a megvalósításaként az iskolások, az óvodások egy ilyen lehetőséget kapnak, 
hogy a tanítási órákon, óvodai foglalkozásokon ide kijöhetnek, s a lakosság is, az 
nagyon jó lenne. 
Ha a lajosmizsei turisztikai látványosságokat össze tudjuk szedni, akkor a látogatók 
szívesen jönnek ide. 
Látni szeretnénk a Képviselő-testület véleményét, hogy a tónak mi legyen a sorsa, az 
élővilágnak mi legyen a sorsa, Farkas úr hogyan tervezze tovább, és hogy mindent 
tegyünk meg annak érdekében, hogy a tó egy minél szebb képet mutasson. Ebben 
szeretném a bizottságok és a testület álláspontját látni. 
A Duna-Aszfalt Kft-vel egyeztettem, neki van egy olyan javaslata, hogy a terület 
rendezésénél a füvesítést bevállalná. Ezt javaslom megvalósítani. 
Amikor a tó rendezése befejeződött, Szalontai Sándor úrral egyeztettünk, vitt mintát, 
megállapították, hogy a tópart növénytelepítésre nem alkalmas. Mindenképpen jobb, 
hogy ha ez a föld ott van, mint ha nincs, úgy is azt mondta, hogy termőréteg nélkül 
nem tudunk semmit telepíteni. A fafajták sem mindegy, hogy mit teszünk bele. 
Szeretnénk tisztán látni, hogy milyen irányba menjünk. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Farkas úr terveiben platánfák és bokrok is vannak. Ha talajcsere kell, azt ki fogja 
finanszírozni? 
Basky András polgármester 
Ez a talaj, ami itt van, jobb, mint ami eddig volt, de erre kell hozni egy termőréteget, 
ami termőképes lesz. Minden területen megélnek növények, az a meghatározó, hogy 
milyen növényeket telepítsünk.  
Keresztes Ferenc bizottság tagja 
Vannak sziktűrő növények, amiket lehet telepíteni. 
Basky András polgármester  
Azért vannak a szakemberek, hogy azok meg tudják mondani, hogy hova milyen 
növényeket telepítsünk. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az építési törmeléket is a Duna-Aszfalt Kft hozta? 
Basky András polgármester 
Ők hozták ide, de nem termőrétegként, ha szükség van rá, akkor hoznak, de ha nem, 
akkor nem. Termőréteget mindenképpen kell rá hozatni, mert akkor lesz gyepesítés, 
hogy ha a megfelelő tápanyag meglesz. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Amit a Duna-Aszfalt Kft idehozott, nem termőföld, ez nem alkalmas arra, hogy itt 
fásítás, parkosítás legyen. Volt hozzá egy szakember véleménye, aki engedélyezte, 
hogy idehozható-e a föld, vagy szóbeli megállapodás? Hiba volt, hogy ez a réteg ide 
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lett hordva. Nem volt anyagilag lehetőség arra, hogy elhordják innen ezt a réteget? 
Addig kár dönteni, amíg nincs minden rendben, csak utána kellene. 
Belusz László bizottsági tag 
Úgy gondolom, hogy elkanyarodtunk ettől a témától, amit Farkas úr bemutatott. 
Elhangzott, hogy zsúfolt a környezet. A lakosságnak szüksége van arra, hogy a 
gyermekek is tudjanak játszani. Én nem tartom zsúfoltnak, úgy gondolom, hogy van 
egy szép terv. Jelen esetben azt kellene eldönteni, hogy ez így folytatható tovább, vagy 
nem. Farkas úrnak megköszönjük a munkát. Lehet vitatkozni, hogy leszedjük-e a 
területet, vagy sem. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Van két út, hogy meg tudjuk oldani. A másik dolog, hogy egy sorrendet fel kell 
állítani, hogy mit tudunk megvalósítani és mi a sürgős. Az egész dolognak az anyagi 
háttere lesz az egyik legfontosabb. Ha az Önkormányzatnak lett volna 200 ezer 
forintja, akkor megoldható lett volna az elszállítás, de úgy gondolom, hogy az eddigi 
gazdálkodás alapján ez nem volt megvalósítható. Ebből kell tovább dolgozni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ez a föld, ami idekerült, ez a csatornázás témaköre? 
Basky András polgármester 
Arról volt szó, hogy a tó környéke növénytelepítésre, fűtelepítésre alkalmas lenne. 
Abban egyeztünk meg a Duna-Aszfalt Kft-vel, hogy ami alkalmas erre föld, azt 
idehozzák, mert akkor egy lépéssel előbbre lettünk volna. Ezért nem kellett plusz pénzt 
fizetni. Ha a szakemberek azt mondják, hogy ez a föld rossz, el kell vinni, akkor 
elviszik, ha jó, akkor egy lépéssel előbb leszünk. Fontosnak tartom azt, hogy történjen 
egy olyan megoldás, hogy a terület füvesíthetővé váljék, mert ez széppé teszi a 
területet. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A Duna-Aszfalt Kft hoz ide még talajt, befüvesíti és átadja? A szabadidő parkot nem 
tudjuk megoldani a föld terméketlensége miatt. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
A Duna-Aszfalt Kft-nek nem volt más lehetősége, elhordani ezt nem akarja. Ezt 
vastagon meg kell teríteni termőréteggel. Itt hiába ássuk ki a gödröt egy fának, a 
csapadékos időjárás esetén a sót felhozza és meghal a növényzet. 
Basky András polgármester 
Azt kérem a Mezőgazdasági Bizottságtól, hogy innen hogyan tudunk tovább lépni. A 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság folytassa le a 
szakemberekkel való konzultálást, hogy előrébb tudjunk jutni. Ebben kérem Keresztes 
Ferenc és a Bizottság segítségét, hogy hogyan tudunk előrébb lépni. Ebben javaslatot 
kérek a következő bizottsági ülésre és a testületi ülésre. 
Kovács Gábor főtanácsos 
Koncepcionálisan is, és a funkciót illetően is nagyon átgondolt a terv. A rendezvény 
helyszínt kellene átgondolni, hogy a városnak egy olyan rendezvény helyszíne legyen, 
hogy a későbbiek során legyen lehetősége bármilyen rendezvényt megtartani, ehhez 
kapcsolódóan a parkolók kialakítása is fontos.  A tervhez kapcsolódóan fontos 
koncepció szintjén, hogy a szakhatóságokkal valamilyen szintű egyeztetést 
folytassanak le. Ennek a koncepció szintnek részének kellene lenni egy egyeztetésnek. 
Azt is szeretném kérni, hogy egeztessünk az utak lezárását illetően még. 
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Basky András polgármester 
Felvetődött a szánkózó dombnak a kialakítása, az már ki van alakulva. A 
rendezvényteret egy kicsit talán célszerűbb lenne a Városháza felé hozni. 
Nekem van még egy gondolatom, hogy ez a szánkózó domb befolyásolja a 
nyomvonalát a kerékpárútnak és a sétáló útnak, ezért a sétáló utat én a tóhoz közelebb 
hoznám. 
Farkas Gábor építész 
Megvizsgáljuk. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Javaslatot szeretnék tenni arra, hogy a nyílt csatornát elrejteném zárttá. A földet oda 
lehetne tenni. Milyen keresztmetszetű zárt csatornarendszert lehet kialakítani, azt a 
szakemberek megmondják. Ezt technikailag kevés pénzért meg tudnánk oldani. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
A terv, amit megkaptunk, az csodálatos, az megvalósításra érdemes. Amikor a tó témát 
tárgyaltuk, az új képviselők felé a régieknek kötelessége elmondani, hogy milyen 
szakaszok voltak, milyenek lettek. Ez a terv a megrendelő igényét követi. A 
megrendelés úgy alakult ki, hogy nagyon sokszor az Iskola-tó témájával 
foglalkoztunk, nagyon sokszor tárgyalta a bizottság, a Képviselő-testület Helyszíni 
bejárásokon voltunk, több tó környezetét megnéztük, hogy milyen tó kialakítási 
rendszerek vannak. Volt már közmeghallgatás előtt is ez a téma és volt a helyi 
Hírlapban és egy lakossági fórumon, ahol kifejezte a lakosság, hogy mit szeretne. Ez a 
terv tükrözi azokat a funkciókat, amiket a vezetőség szeretne. Ennek mentén kellene 
haladni. 
A tókotrási téma tévedés volt, mert a Környezetvédelmi Hatóság kizárólag a tó 
környékére,  a tó partjára engedélyezte a kikotort földet elhelyezni.  
A szakértői vélemény a tavalyi, ami most van, az alkalmas arra, hogy egy altalaj egy 
töltés legyen, s ennek a tetejére egy 30-40 cm-es töltés legyen és az alkalmas arra, 
hogy ott növényzet legyen. Ezen tovább kellene lépni. A szakértői véleményeket 
figyelembe kell venni. Ezek a közösségi vélemények a lakosság kérést tükrözik, ez a 
terv a kéréseknek megfelelően történt. 
Az, hogy három terv volt már, annak tudható be, hogy különböző típusai vannak, 
például koncepcionális tervek, megvalósításra való tervek, ez képezheti alapját a 
kiviteli tervnek. Bármilyen munkák esetén ezeket a terveket el kell készíteni. Az, hogy 
milyen pénzügyi forrásból lehet megvalósítani, azért kell dolgozni. Nem javaslom azt, 
hogy ehhez meg kelljen szakítani a munkafolyamatokat. A lakosságnak a nagy óhaját 
fejezi ki ez, és szeretné a lakosság már a tó környékének a rendbetételét. Javaslom, 
hogy ennek mentén haladjunk. Amikor a lakossági fórum volt, a lakosság részéről 
elhangzott egy olyan kérés, hogy amik közösségi funkciók, ne a társas házak mentén 
legyenek. A rendezvénytér az közelítsen a Városház tér felé, a szánózó dombot egy 
kicsit visszahoznám a Városházához közelebb lévő területhez. Megvalósításra 
érdemesnek tartom, egyetértek Basky András polgármester úr véleményével. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Egyetértek Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő véleményével, meglátogattunk 
településeket, két lakossági fórum volt, gyönyörű a környezet, szép a terv, csak az a 
probléma, hogy terméketlen a talaj. Van szakértői anyag, de a szakértői regisztrációs 
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szám nincs, és név nélkül van. Az árajánlat a tartalmi követelményeknek nem felel 
meg. 
Elkészült egy szakértői anyag a tókotrás folytán. Nekem az a véleményem, hogy a 
talaj élettelen, a Mezőgazdasági Bizottság megkapta feladatul, hogy milyen szakmai 
munkákat kell elvégezni, a költségvetést ez mennyiben terheli, és utána 
továbbléphetünk a tervvel. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
A hatóság is tévedhet. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Ez nem az Önkormányzatnak a kénye-kedve szerint történt. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel?  
Belusz László bizottsági tag 
A tervet mindenféleképpen támogatni kell azokkal a módosításokkal, amiket Józsáné 
dr. Kiss Irén települési képviselő és Basky András polgármester elmondott. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Fontos, hogy a tó környékének a rendbetétele mennyibe kerül, utána léphetünk tovább. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A terv és az igény jó, érdemben döntést nem lehet hozni, folyamatosan, lépésenként 
kell haladni. A szánkó pályát nem a sima területre tenném megvalósítani, a tervet a 
lehető anyagiak függvényében alakítanám. 
Kovács Gábor főtanácsos 
A koncepciót azért kell rögzíteni, hogy a tervet meg lehessen valósítani és a 
lépéseknek az irányát meg lehessen határozni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A következő testületi ülésre készüljön el ez az anyag, számszerűsítve, s mindenképpen 
olyan talaj kerüljön ide, ami alkalmas a növénytelepítésre. 
Belusz László bizottsági tag 
Itt majd a kiviteli terv eldönti a termőréteget. Azt, hogy a játszótér hol legyen és a 
csónakázó tó, azt kell eldönteni. 
Kovács Gábor főtanácsos 
A tervet mindenképpen el kellene fogadni, most a termőfölddel nem kell foglalkozni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ennek a területnek a zölddel történő lefedettsége hány százalék? 
Farkas Gábor főépítész 
60-70 %-a. Ez a terv arra is jó, hogy most itt van ez a talaj, s azokra a területre, ahol 
nincs növény, út lesz, tér lesz, ezt az itt lévő anyagot oda lehet tenni és nincs semmi 
probléma. 
Nem raktuk sík területre a szánkózó pályát, hatalmas tévedés lett volna tőlünk. 
Farkas Gábor főépítész 9.30 órakor eltávozik az ülésről. 
 
Basky András polgármester 
A mai tárgyalásban az a lényeg, hogy az irányvonalakat meg tudjuk határozni, a 
testület pedig felénk meg tudja határozni, hogy ebben az irányban tudjunk haladni. 
Egy közös gondolkodás ez a mai anyag. 
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Az engedély, amit kaptunk, az igazolja, hogy a kitermelt kotrási föld kizárólag a 
csatorna parton és a mederben helyezhető el. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Milyen szakértő készítette ezt? 
Basky András polgármester 
Alsó-Tiszavölgyi Vízügyi Felügyelőség készítette. Hoztunk egy döntést. A Képviselő-
testületi ülésen azt mondtuk, hogy mit szeretnénk, Farkas úr ezt idetette elénk 
összpontosítva. A rendezvénytervet a Városháza felé kellene hozni. A terv 
tekintetében azt a döntést kell hozni, hogy támogatjuk és vizsgálja meg a Farkas úr a 
lehetőséget. Ha van egy tervünk, utána tudunk továbblépni, hogy mi az, amit meg 
szeretnénk valósítani. Az, hogy milyen növényeket telepítsünk, ahhoz egy külön 
szakember gárda kell. Az, hogy a fatelepítést hogyan csináljuk, azt majd a terv 
elfogadása után tudja megmondani az illetékes szakember. Van egy gondolatom, én 
azt mondom, hogy a tó közvetlen környékét szeretnénk jövőre megvalósítani, de nem 
látjuk a költségvetésünket. Pályázni szeretnénk. Pályázni akkor tudunk, ha a tervet el 
tudjuk fogadni. Terv nélkül nem tudunk pályázni semmire. A tervet a pályázat 
elbírálásánál figyelembe szokták venni. 
Mivel ez hosszú távú projekt, most lépni kellene, s az első lépés az, hogy füvesítés, 
ezzel sokkal szebb lesz a tó környéke. Ehhez kellene egy döntést hozni, hogy a 
következő testületi ülésre a bizottság hozzon egy szakmai javaslatot. Fontos kérdés, 
hogy a tó élővilágával mi legyen?  
A tóba beleengedtük a gyűjtővizet, a bejövő vizeknél a műtárgyak le vannak téve. 
Amikor a kotrás megtörtént, elkezdtük a tavat tölteni a focipálya környéke felől. Ez a 
víz alkalmas arra, hogy az algák elszaporodjanak. 120 cm mély a tó vize, foglalkozni 
kell azzal, hogy ez megmaradjon. Ahhoz, hogy milyen irányba menjünk, ahhoz a 
Képviselő-testületnek a döntése szükséges. Három döntést kellene meghozni, első, 
hogy a tervet fogadjuk el, hogy Farkas Gábor az általunk jóváhagyott verzió szerint 
vigye tovább, a második, hogy füvesítünk, a harmadik, hogy a víz élővilágával mi 
legyen. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tervet kell készíteni, mert a pályázatokon nem tudunk indulni. Azóta a körülmények 
megváltoztak, de kell egy talajtani vizsgálat. Vannak olyan részek a tó környékén, ahol 
lehet füvesíteni, de a talaj az egész tó elrendezését felboríthatja. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Először a terv és utána pedig lehet a talajcsere. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e valakinek még véleménye, javaslata? Nincs. 
Akkor az elmondottak alapján javaslom, hogy készüljön egy talajtani vizsgálat és egy 
költségvetés, hogy ezt a területet mekkora költséggel lehet termővé tenni, hogy ez a 
terv maradéktalanul megmaradjon. Ha ez megvan, utána lehet a tervvel foglalkozni.  
Aki ezzel a határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – tartózkodás nem volt – 2 nem 
szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
1/2014. (XI. 19.) PEB hat. 
Iskola-tó további fejlesztésével kapcsolatos irányvonalak  
meghatározása III. 
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HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
  Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
  hogy készüljön egy talajtani vizsgálat és egy költségvetés, hogy a 
  területen a talajt mekkora költséggel lehet termővé tenni, hogy ez a terv  

maradéktalanul megmaradjon és utána lehet visszatérni a terv megvaló- 
síthatóságához.  

  Határidő: 2014. november 20. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Öt perc szünetet rendelek el. 
 
9.45 órakor szünet. 
 
10.00 órakor a bizottsági ülés folytatódik. 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/ 
2014. (…) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 
06.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Dömötör Klára Edit készítette az előterjesztést. 
1./ Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra (költségvetési szerveknél:   
     2.311.146.- Ft.) 
1./ Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra: (Önkormányzat: 4.248.900.-  
      Ft.) 
3./ Tiszteletdíjak változását az általános tartalék biztosítja. 
4./ Intézményeknél bérmegtakarítás van. A bérmegtakarítás terhére javaslat érkezett 
be, hogy a bérmegtakarítás ne kerüljön elvonásra, a költségvetési rendelet végrehajtási 
szabályzatában foglaltak alapján az intézmények dolgozói részére jutalom és Erzsébet 
utalvány kerül kifizetésre. Miért nincs összegszerűsítve, hogy melyik intézménynél 
milyen elvek alapján fog szétosztásra kerülni ez a jutalom. Az önkormányzati 
rendeletünkben benne van, hogy a munkáltató jutalékot, jutalmat egységesített elvek 
alapján e célra megállapított tervek alapján fizethet. 
Basky András polgármester 
Megtakarított bérmaradvány használható fel Erzsébet utalvány és jutalom formájában. 
Az, hogy az intézményvezető kinek adja a jutalmat, ebbe a Képviselő-testület nem 
szólhat bele. A megtakarított bérmaradvány használható fel jutalomra.   
Sebők Márta bizottság elnöke 
A bizottság indítványozza, hogy akik a bruttó 150.000.- Ft-ot nem kapják meg, azok a 
nettó 80.000.- Ft-ot kapják meg. Ezt szeretném is megnézni. 
Basky András polgármester 
Azt nekem soha nem mondta meg senki, amikor én intézményvezető voltam, hogy 
milyen elvek alapján osszam szét a jutalmat. Nem tartom jónak, hogy az 
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intézményvezetők munkájába beleszólni, hogy milyen elvek alapján ossza szét a 
jutalmat. Tavaly is volt jutalom, Erzsébet utalvány formájában volt kiosztható. Az 
előző években is a költségvetési lehetőségeinkhez képest biztosítottuk a jutalmat. 
Amikor intézményvezető voltam, mindig azon dolgoztam, hogy legyen 
pénzmaradványunk. Ha valaki elment nyugdíjba májusban, akkor nem vettünk fel 
helyette, s ennek a bére megmaradt. Az intézmények és az intézményvezetők 
munkájába ne szóljunk bele. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ez valóban igaz, de akik minimálbérért dolgoznak, javasoljuk, hogy azok a kollégák, 
akiknek a bérük bruttó 150.000.- Ft alatt van, azok 80.000.- Ft jutalmat kapjanak. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Mindenki egységesen kapott Erzsébet utalványt, jutalmat nem tudtam adni. Amit 
leutaltak a MÁK-tól, én azt megváltoztatni nem tudom. Ez borzasztó feszültséget 
szülne. Törekedtem, hogy a technikai dolgozók is kapjanak utalványt. A takarító nő és 
a technikai dolgozó is elvitte az Erzsébet utalványt. Meg kell nézni évekre 
visszamenőleg a listát. Az óvónő arról nem tehet, hogy megkapja a kiemelt bért, s az 
óvodatitkár és a dajka is megkapja, mert törvény előírja. Sajnos a takarítónak és a 
gondnoknak nem írja elő. A fenntartó dönthet arról, hogy megemelje a bérüket. 
Nekem közalkalmazotti bértáblát kell tartanom. Jutalmat nem, de Erzsébet utalványt 
tudtam adni. Mindenki egységesen kapta, ez valamilyen szinten a kollektívában egy jó 
összetartást hozott. Ha adnak plusz pénzt, akkor elvárnak érte valamit. Azt én nem 
tudom mondani, hogy valaki 60.000.- Ft-ot kapjon, valaki 80.000.- Ft-ot. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az óvónőknek és a pedagógusoknak a fizetését a kormány rendezte, az ő munkájukra 
is szükség van, évek óta alulfizetettek, ezt szeretném kompenzálni. Az is furcsa , hogy 
az óvónők és a pedagógusok megkapták az emelést, de a technikai dolgozók nem 
kapják meg. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Én fel fogom vállalni a differenciálást. Én azt mondom, hogy nem fogom egységesen 
szétosztani a rendelkezésre álló keretet. A munka minőségét kell, hogy tükrözze a 
jutalom. Se túlórát, semmit nem kapnak a dolgozók. Ezzel tudom díjazni az elvégzett 
túlmunkákat, plusz munkákat. Az Erzsébet utalványt egységes elvek alapján adjuk. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A köztisztviselői törvényt, valamint a közalkalmazotti törvényt kell alkalmazni. 
Különböző fizetési szakaszba vannak besorolva különböző munkavégzések. Az 
emberek különböző módon teljesítenek. Ezt a jutalmazásnál lehet értékelni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Nekem az a tapasztalatom, hogy amikorra a technikai dolgozókra kerül a sor 
jutalmazást illetően, addigra elfogy a jutalom. 
dr Török Tamás bizottsági tag 
Három vezető véleményét hallottuk. Én elfogadom mindhárom intézményvezető 
véleményét, azt javaslom, hogy ne szóljunk bele a munkájukba. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
5./ A Belügyminisztériumtól Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális- és 
Gyermekvédelmi Ágazati pótlék került kiutalásra október hónapban: 805.008 Ft. Ezt 
mire lehet fordítani? 
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Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Gyermekjóléti célra. 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
6./ A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások 
Igazgatósága 10.000.000.- Ft támogatást ad az Önkormányzat részére Volkswagen 
Transporter Kombi RT 4 mot., 2.0CR TDi 4 ajtós (B) gépjármű beszerzéséhez. 
7./ Az Önkormányzat a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület részére – az 
általuk rendezett 2014. évi programok – múzeumi foglalkozások, kiállítások - 
támogatásként – 50.000 Ft, a Főblébánia Karitasz Alapítvány részére a szerződés és a 
tervezés különbségét 200.000 Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére. 
Basky András polgármester 
Ez egy kötelező feladatunk a szenvedélybetegek részére. 
Sebők Márta bizottság elnöke                           
8./ Ha valaki nem kíván visszajönni GYES-ről, annak járulékot kell kifizetni. Ezt 
miből tudjuk kifizetni? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Ezt az intézmények részére félrerakott pénzből és az Erzsébet utalványokra félre rakott 
pénzből. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Fogorvosi széket kinek vásároltunk? 
Basky András polgármester 
Az új doktornőnek, mert tönkre ment a széke. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
9./ Meserét Óvoda működéséhez eszközök beszerzése 659.259.- Ft. Mit szeretnének 
vásárolni? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Számítógép konfiguráció, intézményi névtáblák, kazán karbantartása. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
10./ 1.250.000.- Ft-ért eladásra került a Ford Transit mikrobusz. 
11./  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 4.993.800.- Ft értékben. Ez milyen 
utalvány? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Ez szociális utalvány, 861 fő kapta és 5.800.- F/fő értékben. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
12./ A kóbor ebek befogására céltartalékba helyezésre került 500 eFt. A kóbor ebeket 
hova tesszük? 
Basky András polgármester 
Eddig az volt a gyakorlat, hogy befogtuk a kóbor kutyákat és elvitte a kecskeméti 
Menhely. Régebben Tatárszentgyörggyel voltunk szerződésben. Az elmúlt időszakban 
a közmunkásunk befogta a kutyákat és a menhelybe beadta. Addig, amíg a befogott 
kutyák nem kerülnek beszállításra, bizonyos költségek merülnek fel, s ezért kell 
elkülöníteni erre a célra pénzt. 
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Sebők Márta bizottság elnöke 
13./ A Hivatal irattárkezelésével kapcsolatos levéltárazást és selejtezést külső cég 
2.800.000 Ft értékben vállalta, melyre fedezetet a céltartalék biztosít. Erről lehetne 
tudni bővebben? 
dr. Balogh László jegyző 
Irattárat kellett átadni a járásnak, 350 m2 irat anyagot kell rendezni. Tarthatatlan 
állapotok vannak. A Levéltár nem vette át az anyagot tőlünk. Három árajánlatot 
kértem be, akik referenciával rendelkeznek. Savmentes dobozban kell átadni az 
anyagot. Egy savmentes doboz értéke 845.- Ft. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ki fogja ezt megcsinálni? 
dr. Balogh László jegyző 
Ki fogjuk adni vállalkozásba, mert nincs olyan kolléga, aki ezt meg tudja csinálni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
14./ Előirányzat átcsoportosítás egyéb működési célú kiadások előirányzatára 
484.000.- Ft értékben. 
15./ Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének 
bővítése, szállítói számla kiegyenlítése.  
16./ Üzemeltetésből származó bevételek, ennek a karbantartási részének van kiadási 
oldala is. Bankköltségünk ugyan úgy van, mint kamatköltségünk. 
17./ Eszközbeszerzés általános tartalék terhére. 
18./ Gyermekvédelmi támogatás és óvodáztatási támogatás 210.000.- Ft értékben. 
19./ Bérkompenzáció 2014. augusztus-szeptember hóra 305.562.- Ft. 
20./ A Hivatal irattárkezelésével kapcsolatos levéltárazást és selejtezést külső cég 
2.800.000 Ft értékben vállalta, melyre fedezetet a céltartalék biztosít. 
21./ többletköltség: önkormányzati választás: 2.348.349 Ft - a közös önkormányzati 
hivatal fizetési számlájára folyósította. A választás pénzügyi elszámolása alapján az 
előirányzatok rendezésére kerül sor. 
22./ Előirányzat átcsoportosítás egyéb működési célú kiadások előirányzatára: 870.000 
Ft értékben. 
23./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak bérkompenzációja, 
IGSZ: 706.882 és a Művelődési Ház: 192.532 Ft. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Az eredeti költségvetés elfogadásakor meg lett tervezve, hogy mennyi a saját bevétele 
az intézménynek. A 2014. évi tervezést a 2013. évi tényszámok alapján végeztük, 
amiben benne volt a sportszervezetek által fizetendő terembérleti díj, a bevételi térítési 
díj. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Márciusban, amikor kérdeztem, még délután 4 órakor nem tudták megmondani, hogy 
mennyivel terveznek. Ha be volt tervezve, akkor én miért nem tudtam.  
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Az élelmezési rendszerben nem lehet megtervezni, hogy hány kedvezményes étkezés 
lesz, rengeteg gyermek van, aki ingyen étkezik. 
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Sebők Márta bizottság elnöke 
24./ A meglévő Ford Transit kombi mikrobusz eladása megtörtént – a kapott vételár 
összege (1.250.000.- Ft) beszámításra kerül az előzőekben nyújtott támogatás 
összegébe. 
25./ Az IGSZ működési bevétele várhatóan a tervezettől 6.000.000 Ft-tal kevesebb 
teljesül (étkezés, bérleti díjak). 
26./ Előirányzat átcsoportosítás egyéb működési célú kiadások előirányzatára: 
4.900.000 Ft értékben. 
27./ A dologi kiadások előirányzatának átcsoportosítása beruházási kiadások 
előirányzatára: 6.077.000 Ft értékben, ez mit takar? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Gőzpároló gépet szeretnénk az iskola konyhájára beszerezni, ami 4.800.000.-Ft. Az 
óvoda konyhájára nagy teljesítményű zöldségszeletelő, saválló asztal beszerzése 
szükséges. A Rákóczi úti óvoda hűtőcseréje és egy ablaktisztító berendezés 
beszerzését takarja ez az összeg. 
28./ A személyi juttatások előirányzatának átcsoportosítása dologi kiadások 
előirányzatára: 450.000 Ft és beruházási kiadások előirányzatára: 1.850.000 Ft 
összegben. 
29./ A Művelődési Ház realizált működési bevétele előirányzatának átcsoportosítása 
dologi kiadások előirányzatára: 476.000 Ft összegben. 
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatója 
A színházi technikák elavultak különböző termekben, az elmúlt években elkezdtük a 
székek kárpitozását. Voltak közfoglalkoztatotti tanulóink, akik nem rendeltetésszerűen 
használták a berendezéseket. Két faház van, amit a főtéren el tudunk helyezni, kellene 
még több ilyen faház. 
Basky András polgármester 
Mellékletben csatoljuk be az intézményvezető kérelmét, az a kérésem. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A Pénzügyi Iroda 2 fő álláshelyet kér. A tételszámok megnövekedtek. Hány tételt 
rögzítenek? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Költségvetési, pénzügyi és számviteli van. Amikor mi havi adatszolgáltatást végzünk, 
egy kolléga azzal van elfoglalva, hogy ezt végzi. A rendeletnek, a módosított 
előirányzatnak nekünk mindig egyezni kell. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A DOC programhoz sok manuális munka tartozik? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
2016-ól a kormány központi programot ad ki. Hiába van a SALDO program, az nem 
megfelelő.  
Basky András polgármester 
Az IGSZ-nek is megvannak ezek a problémái. Nekik is megnehezíti a munkájukat az, 
hogy kevés a létszámuk. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
A többletmunkák nálunk is ugyan úgy megvannak. A szabadságok is bent vannak, s 
határidők is folyamatosan vannak. 
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Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Nekem 2 fő plusz létszámra lenne szükségem. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Intézményenként kerüljön kimutatásra, hogy mennyi összeget szeretnének kifizetni 
jutalomra és hány fő kapja meg. 
Van-e még vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi 
költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének módosítását azzal, hogy 
intézményenként a rendelettől függetlenül kerüljön kimutatásra, hogy mennyi összeget 
szeretnének kifizetni 2014. évben jutalomra és hány fő kapja meg ezt, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
2/2014. (XI. 19.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2014. (…) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről 
szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) ön- 
   kormányzati rendeletének módosítását, egyúttal kéri, hogy  
                                 intézményenként kerüljön kimutatásra, hogy mennyi összeget  
                                 szeretnének kifizetni 2014. évben jutalomra, és hány fő kapja ezt   
                                 meg. 
   Határidő: 2014. november 20. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Aki a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 
módosításának kezdeményezése című határozat-tervezetet elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
3/2014. (XI. 19.) PEB hat. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodás módosításának 
kezdeményezése  

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénz- 
   ügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Felelős: A bizottság 
   Határidő: 2014. november 20. 
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3./ Napirendi pont 
Döntés viziközmű hitel kölcsönszerződésének módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A Társulat a projekt sajátforrás igényét – 333.634.144.- forint – biztosította az 
önkormányzat részére, amely összeg 32.546.910.- forintot saját forrásból és 
301.087.234 forint hitelfelvételből állt. 
A szükséges dokumentumok benyújtása utána a Közreműködő Szervezet 2014. 
szeptember 24-én megküldte az önkormányzat részére az új, módosított Támogatási 
Szerződést 92,718656 %-os támogatási intenzitással. 
Ennek megfelelően a Képviselő-testületnek módosítani kell a 149/2010. (X. 28.) 
önkormányzati határozatában szereplő hitel összeget 301.087.234 forintról 
135.397.435 forintra.  Ez pozitív dolog, hogy kevesebb hitelt kell felvenni. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a viziközmű hitel kölcsönszerződésének 
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
4/2014. (XI. 19.) PEB hat. 
Döntés viziközmű hitel kölcsönszerződésének 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
   testületnek az előterjesztés határozat-terveztét. 
   Határidő: 2014. november 20. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
 
4./ Napirendi pont 
Gépbeszerzés a parkfenntartás részére 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy a parkban összeszedett levelek az összegyűjtés után hova kerülnek 
elszállításra? 
Basky András polgármester 
Pallagáék befogadják. A pénzügyi hátteret is meg tudjuk teremteni hozzá. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Örülök, hogy újra felvetésre került ez a téma. Nagyon indokoltnak tartom, hogy 
többen belátták azt, hogy ezt a sok levelet kézzel összeszedni nem lehet. Ez a gép el is 
vágja a levelet. Én a magam részéről nagyon támogatnám, mert nagyon nagy 
előrelépés a köztisztaság megvalósulása érdekében. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Lombszívó gépet mennyi értékért tudjuk beszerezni? 
 



 18

Kovács Gábor főtanácsos 
A közmunkásokat nem motiválja az, hogy 1 hónapos szerződést írunk alá velük és így 
rendkívül kicsi a munkavégzési kedvük. Mindenféleképpen fontos, hogy legyen 
megfelelő gép, és ne legyünk kiszolgáltatva a közmunkavégzésnek.  
Sebők Márta bizottság elnöke 
Fűnyíró traktor ez milyen kapacitású?  
 
Kovács Gábor főtanácsos 
Ezek önjárók, 600-800.000.- Ft-tól, 2-3 millió forintig lehet választani. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A költségvetés fedezetet nyújt erre? 
Basky András polgármester 
Erre most nincs fedezet, 1,5 millió forintig legyen rá keret, ezt én tudom támogatni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Javaslom, hogy ezt vegyük meg. 
A földmunkagép mit tud? 
Kovács Gábor főtanácsos 
Kell egy tárcsa, ami felszánt, utána megy a gréder, ami formáz, s kellene egy henger, 
ami letömöríti ezt a formát. Az, hogy az akácos erdők ráterjedtek az utakra, ehhez 
olyan gép kell, ami az útszelvényt rendbe tudja tenni. Kellene egy olyan nagy 
teljesítményű gép, amivel a tuskózást meg lehetne csinálni. 
Basky András polgármester 
200 millió forint támogatási pénzt várunk, ez lehetőséget ad erre a gépbeszerzésre. Ha 
akarjuk és kell, akkor a forrást meg tudjuk találni hozzá. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ezek a gépek hol kerülnek elhelyezésre? 
Kovács Gábor főtanácsos 
Zárt fedett helyen a tűzoltóságnál és ott kellő biztonságban vannak. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét úgy, 
hogy 1 db nagy teljesítményű lombszívó, 2 db nagy teljesítményű háti lombfúvó, 
összesen 1,6 MFt értékig, 1 db tolólap, 1 db műtrágyaszóró 0,4 MFt értékig, és 1 db 
fűnyíró traktor 1,5 M/Ft értékig kerülhet megvásárlásra. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
5./2014. (XI. 19.) PEB hat. 
Gépbeszerzés a parkfenntartás részére 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bi- 

zottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-
tervezetét az alábbi gépbeszerzésekkel és értékekkel, illetve a határozat-tervezet 1./ 
pontjának kiegészítését egy 3./ alponttal: 
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1/1. Parkban, közterületeken levelek összegyűjtése, szállítása 
Gépigény:  1 db nagy teljesítményű lombszívó   

2 db nagy teljesítményű háti lombfúvó 
Összesen: 1.6 M Ft értékig. 

1/2. Hó eltakarítás hatékonyságának növelése, üzembiztonságának javítása 
 Eszközigény: 1 db tolólap  
   1 db műtrágyaszóró 

Összesen: 0.4 M Ft értékig. 
1/3. Fűnyírási kapacitás növelése, üzembiztonság növelése 
 Eszközigény: 1 db fűnyíró traktor 1,5 M Ft értékig.                                                                                   

 
 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2014. november 20. 

 
5/ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Mi a stabilitási törvény? 
dr. Balogh László jegyző 
Pénzügyi stabilitásról szól. 30 napon belül egy megállapodást meg kell kötni. Ennek 
megfelelően megcsináltuk az együttműködési megállapodást. A Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat igényelte volna a Cédula házat vissza. A 2. számú tárgyalót biztosítjuk 
16 órában. 
A szerződés az új törvényeknek megfelelően átdolgozásra került. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönjük. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatát, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
6/2014. (XI. 19.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse  
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti  
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2014. november 20. 
  Felelős:     A bizottság 
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6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Településrendezési Terve 2014. évi módosításához 
kapcsolódóan környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kérném Kovács Gábor települési főépítészt, hogy mondjon erről néhány szót. 
Kovács Gábor települési főépítész 
21 módosítási pont van. Az előzetes vélemények visszajöttek. Az állami főépítész 
felkérte az Önkormányzatot, hogy az előzetes vélemények alapján az önkormányzat a 
döntést hozza meg a környezeti vizsgálat szükségességének vonatkozásában az 
előterjesztés szerinti 3 pontot illetően. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben 
nincs, elfogadásra javasoljuk, s szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Településrendezési Terve 2014. évi módosításához 
kapcsolódóan környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása vonatkozásában 
az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
7/2014. (XI. 19.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Településrendezési Terve  
2014. évi módosításához kapcsolódóan környezeti  
vizsgálat szükségességének meghatározása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2014. november 20. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
7./ Napirendi pont 
A jegyző beszámolója az adóztatásról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Elkészült az adóztatásról szóló jegyzői beszámoló, kérem jegyző urat, hogy mondjon 
néhány szót erről. 
dr. Balogh László jegyző 
A bevételeink majdnem teljesültek. A beszedés költségeit alacsony szinten tartjuk. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A bedőlt vállalkozások iparűzési adó beszedése nem csökken, hanem növekszik. Ez 
miért van? 
dr. Balogh László jegyző 
Ez mindig növekszik, mert sajnos vállalkozások szűnnek meg elég sok esetben, s tőlük 
az adóbehajtás nagyon nehéz, leginkább, ha a csődeljárás megszűnik és mindennek 
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végére érnek, akkor lehet esetleg valamilyen módon az elmaradt adókövetelést 
érvényesíteni. 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönjük. az Adóiroda munkáját, mert az utóbbi időben elég sok adóbehajtás azért 
megtörtént, köszönhetően a behajtási eljárásnak. 
 
11.30 órakor Keresztes Ferenc kiment az ülésteremből, a bizottság a továbbiakban 4 
fővel határozatképes. 
 
Sebők Márta bizottság tagja 
Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a jegyző beszámolóját az adóztatásról, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
8/2014. (XI. 19.) PEB hat. 
A jegyző beszámolója az 
adóztatásról 

                      HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az önkormányzati adóztatásról szóló beszámolót. 
  Határidő: 2014. november 20. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
8./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága Ügyrendjének elfogadása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Elkészült a Bizottság Ügyrendje, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Én 
elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2014. (XI. 19.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága Ügyrendjének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénz- 
   ügyi Ellenőrző Bizottsága a Bizottság Ügyrendjét a határozat mel- 
   léklete szerint állapítja meg. 
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   Határidő: 2014. november 20. 
   Felelős:     A bizottság 
 

9/2014. (XI.19.) PEB határozat melléklete 
 

 Ü  G Y  R E N  D  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról  szóló  11/2011.  (IV. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
SZMSZ) 32. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága az alábbi Ügyrendet alkotja: 

 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. A Bizottság hivatalos megnevezése, címe:  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGA 
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
2. A Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) az SZMSZ alapján 5 tagból áll. 
 
A Bizottság elnöke:   Sebők Márta   önkormányzati képviselő  
 
A Bizottság tagja:   Keresztes Ferenc önkormányzati képviselő 

Belusz László  önkormányzati képviselő 
Sápi Zsomborné nem képviselő tag 
dr. Török Tamás nem képviselő tag 

 
 
A Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott képviselő 
helyettesíti. 
 
3. A Bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére 
és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a Bizottság tagjainak kizárására, a 
Bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a Bizottság 
dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke és egy tagja írja alá. Erre tekintettel a 
Bizottság jegyzőkönyvét Sebők Márta bizottsági elnök és Belusz László bizottsági tag írja 
alá.  
 
A Bizottság meghívójára, a Bizottság tanácskozási rendjére, a határozatok jelölésére a 
Bizottság elé kerülő anyagok tartalmi követelményeire és benyújtásukra az SZMSZ-nek a 
Képviselő-testület működésére meghatározott szabályait kell alkalmazni. 

 
II. 

A Bizottság feladat- és 
hatásköre 
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A Bizottság részletes feladatát és hatáskörét az SZMSZ 1. melléklet 1. pontja határozza 
meg.  

 
III. 

A Bizottság elnökének és tagjainak jogosítványai és 
kötelezettségei  

 
1. Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott képviselő az 
SZMSZ-ben meghatározott jogokon és kötelezettségeken túl részt vehet továbbá a bizottsági 
döntések előkészítésében, javasolhatja témakörök napirendre tűzését. 
 
2. A B izottság nem képviselő tagjait a Bizottság ülésein a Bizottság képviselő tagjaival 
azonos jogok illetik meg. 

 
3. A bizottsági elnöki és tagsági tisztség megszűnésére az SZMSZ 32. § (8)-(9) bekezdését, 
és (12) bekezdését kell alkalmazni. 

 
IV. 

A Bizottság ülése 
 
1. A Bizottság feladat- és hatáskörét ülésén gyakorolja.  

 
2. A Bizottság üléseit –július hónap kivételével – havonta egy alkalommal Képviselő-
testület hetében tartja. 

 
3. Rendkívüli körülmények által indokolt esetben, halaszthatatlan ügyek megtárgyalása 
érdekében a Bizottság szükség szerinti időpontban rendkívüli ülést tarthat. A rendkívüli ülés 
összehívásakor a bizottsági ülésre szóló meghívót a bizottsági elnök az ülés előtt legalább 
24 órával korábban – az összehívás okának megjelölésével – küldi meg. Az írásbeli 
meghívás mellőzhető, ha az ülésre okot adó körülmény a bizottsági ülés azonnali 
megtartását indokolja. 
A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan tárgysorozat vehető fel, amely annak 
összehívását indokolttá tette, vagy indokolttá tenné. 

 
4. A meghívót Lajosmizse V áros honlapján történő megjelentetéssel kell közzétenni. 

 
5. A polgármester, alpolgármester, a települési képviselő, a jegyző, aljegyző, valamint az 
őket érintő napirend esetén Helyi Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, a Közös 
Önkormányzati Hivatal érintett köztisztviselője, és a tanácsnok tanácskozási joggal 
vesznek részt a Bizottság ülésén. 

 
6. Igény szerint az állandó bizottságok összevont ülést is tarthatnak. Az összevont ülésre az 
SZMSZ 32. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni. 

 
V. 

A Bizottság döntéshozatala 
 
1. A Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több, mint a fele (3 fő) jelen van. 

 
2. A Bizottság döntéseit szavazással hozza.  
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3. A szavazás nyíltan, kézfelemeléssel történik. A határozati javaslatról a bizottság tagjai 
„igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. 

 
4. A javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint a felének „igen” szavazata 
szükséges. 

 
5.  Minősített többség szükséges az SZMSZ 24. § (3) bekezdésében felsorolt ügyekkel 
kapcsolatos döntéshez (minősített többség). 

 
6. A Bizottság döntését tartalmazó határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől 
kezdődően, folyamatos sorszámmal, évszámmal és a döntés tartalmára utaló tömör címmel 
kell ellátni. 
A Bizottság határozatainak jelölése: …../20… (hó,nap) PEB. határozat. A zárójelben 
feltüntetett dátum a határozat meghozatalának – a Bizottság ülésének – időpontja. 

 
 

VI. 
Záró 

rendelkezések 
 
1. Az Ügyrend 2014. november 20-á n lép hatályba. 
2. Az Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az SZMSZ szabályai az irányadók. Az 
Ügyrendben foglaltak hatályosulását a Bizottság elnöke folyamatosan figyelemmel kíséri, 
szükség esetén javaslatot tesz az Ügyrend módosítására. 

 
 
 
 
Keresztes Ferenc bizottság tag visszaérkezett 11.45 órakor, a bizottság a továbbiakban 
5 fővel határozatképes.  
 
 
9./ Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I-III. 
negyedévi helyzetéről 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az időarányos költségek, bevételek teljesültek.  
A működési bevételek 82,9 %-ra, a felhalmozási bevételek 107,2 %-ra teljesültek 
A 2. táblázat 1.3.4. egyéb központi célú működési támogatás 113,1 %. Ez mi? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Utólag tudtuk meg, hogy a közfoglalkoztatás után mennyi pénz jön be támogatásban. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Működési célú kiadások, felhalmozási kiadás, felújítások 222 millió forint. Ez hogyan 
jött össze? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Az adósságkonszolidációval amit kaptunk, ennek a kiegyenlítése még nem történt 
meg. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A piac és vásár területén 8 főt foglalkoztatunk. 
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2.8.1.1. Viziközmű fejlesztésre 1.723.000.- Ft van. Ez miből tevődik össze? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető  
Ezt a BÁCSVÍZ Zrt fizeti az önkormányzatnak, s vizközmű fejlesztésre lehet 
elkölteni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
2.1.3. Parkoló, gyalogátkelőhely létesítése. Ez hol lesz? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Ez a kollégiumnál lesz. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Első lakáshoz jutók támogatása 1.300.000.- Ft. 
Kiegyensúlyozott a gazdálkodás, a bevételek teljesültek, a kiadások is időarányosan 
teljesültek, dicséretes az anyag. Tudom támogatni az elfogadását. Egyéb kérdés, 
vélemény, észrevétel van-e még? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló 
beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2014. (XI. 19.) PEB hat. 
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat  
2014. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről 
 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 
   viselő-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi 
   gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló beszámo- 
   lóját. 
   Határidő: 2014. november 20. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
10./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy van-e valakinek ehhez a napirendhez mondanivalója? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Kiosztottunk egy adatlapot, döntse el minden képviselő, illetve bizottsági tag, hogy 
milyen elérhetőséget ad meg, melyet a honlapra szeretnénk feltenni. Kérem az 
érintetteket, hogy ezt töltsék ki. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A Nő Egyletnek tagja vagyok. Régóta megfogalmazódott az, mivel, hogy az Adventi 
napokat szervezzük és a helyi kézművesek sátrait, hogy egységes szép kivitelezésű 
faházakat szeretnénk. Két faházat ki tudnának fizetni. Egy faházban két kézműves is 
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tud árulni. Nem tudom, hogy lenne-e lehetősége a városnak további faházat építtetni, 
van-e rá keret? Olyan jó lenne, ami zárható lenne, s később fagyban is használható 
lenne. 
Basky András polgármester 
A két darab sátor elkészül, s ha úgy látjuk, hogy érdemes, akkor lehet szó a további 
bővítésről, ami már ki tudná szolgálni a vásározókat is. A Tűzoltóság területén 
tudnánk tárolni. 
 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönjük szépen. Egyéb hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, megköszönöm 
a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 11.45 órakor berekesztem. 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 
 
  Sebők Márta sk.    Belusz László sk. 
  PEB elnöke     PEB tagja 
        jkv. aláíró 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
 
Ikt. sz: I/704/37/2014. 
 

KIVONAT 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság üléséről 
készült jegyzőkönyvből 

2014. november 19. 
 
 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
9/2014. (XI. 19.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága Ügyrendjének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénz- 
   ügyi Ellenőrző Bizottsága a Bizottság Ügyrendjét a határozat mel- 
   léklete szerint állapítja meg. 
   Határidő: 2014. november 20. 
   Felelős:     A bizottság 
 

9/2014. (XI.19.) PEB határozat melléklete 
 

 Ü  G Y  R E N  D  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról  szóló  11/2011.  (IV. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
SZMSZ) 32. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága az alábbi Ügyrendet alkotja: 

 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. A Bizottság hivatalos megnevezése, címe:  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGA 
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
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2. A Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) az SZMSZ alapján 5 tagból áll. 
 
A Bizottság elnöke:   Sebők Márta   önkormányzati képviselő  
 
A Bizottság tagja:   Keresztes Ferenc önkormányzati képviselő 

Belusz László  önkormányzati képviselő 
Sápi Zsomborné nem képviselő tag 
dr. Török Tamás nem képviselő tag 

 
 
A Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott képviselő 
helyettesíti. 
 
3. A Bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére 
és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a Bizottság tagjainak kizárására, a 
Bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a Bizottság 
dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke és egy tagja írja alá. Erre tekintettel a 
Bizottság jegyzőkönyvét Sebők Márta bizottsági elnök és Belusz László bizottsági tag írja 
alá.  
 
A Bizottság meghívójára, a Bizottság tanácskozási rendjére, a határozatok jelölésére a 
Bizottság elé kerülő anyagok tartalmi követelményeire és benyújtásukra az SZMSZ-nek a 
Képviselő-testület működésére meghatározott szabályait kell alkalmazni. 

 
II. 

A Bizottság feladat- és 
hatásköre 

 
 
A Bizottság részletes feladatát és hatáskörét az SZMSZ 1. melléklet 1. pontja határozza 
meg.  

 
III. 

A Bizottság elnökének és tagjainak jogosítványai és 
kötelezettségei  

 
 

2. Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott képviselő az 
SZMSZ-ben meghatározott jogokon és kötelezettségeken túl részt vehet továbbá a bizottsági 
döntések előkészítésében, javasolhatja témakörök napirendre tűzését. 
 
2. A B izottság nem képviselő tagjait a Bizottság ülésein a Bizottság képviselő tagjaival 
azonos jogok illetik meg. 

 
3. A bizottsági elnöki és tagsági tisztség megszűnésére az SZMSZ 32. § (8)-(9) bekezdését, 
és (12) bekezdését kell alkalmazni. 

 
IV. 

A Bizottság ülése 
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1. A Bizottság feladat- és hatáskörét ülésén gyakorolja.  
 
2. A Bizottság üléseit –július hónap kivételével – havonta egy alkalommal Képviselő-
testület hetében tartja. 

 
3. Rendkívüli körülmények által indokolt esetben, halaszthatatlan ügyek megtárgyalása 
érdekében a Bizottság szükség szerinti időpontban rendkívüli ülést tarthat. A rendkívüli ülés 
összehívásakor a bizottsági ülésre szóló meghívót a bizottsági elnök az ülés előtt legalább 
24 órával korábban – az összehívás okának megjelölésével – küldi meg. Az írásbeli 
meghívás mellőzhető, ha az ülésre okot adó körülmény a bizottsági ülés azonnali 
megtartását indokolja. 
A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan tárgysorozat vehető fel, amely annak 
összehívását indokolttá tette, vagy indokolttá tenné. 

 
4. A meghívót Lajosmizse V áros honlapján történő megjelentetéssel kell közzétenni. 

 
5. A polgármester, alpolgármester, a települési képviselő, a jegyző, aljegyző, valamint az 
őket érintő napirend esetén Helyi Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, a Közös 
Önkormányzati Hivatal érintett köztisztviselője, és a tanácsnok tanácskozási joggal 
vesznek részt a Bizottság ülésén. 

 
6. Igény szerint az állandó bizottságok összevont ülést is tarthatnak. Az összevont ülésre az 
SZMSZ 32. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni. 

 
 

V. 
 

A Bizottság döntéshozatala 
 
1. A Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több, mint a fele (3 fő) jelen van. 

 
2. A Bizottság döntéseit szavazással hozza.  

 
3. A szavazás nyíltan, kézfelemeléssel történik. A határozati javaslatról a bizottság tagjai 
„igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. 

 
4. A javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint a felének „igen” szavazata 
szükséges. 

 
5.  Minősített többség szükséges az SZMSZ 24. § (3) bekezdésében felsorolt ügyekkel 
kapcsolatos döntéshez (minősített többség). 

 
6. A Bizottság döntését tartalmazó határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől 
kezdődően, folyamatos sorszámmal, évszámmal és a döntés tartalmára utaló tömör címmel 
kell ellátni. 
A Bizottság határozatainak jelölése: …../20… (hó,nap) PEB. határozat. A zárójelben 
feltüntetett dátum a határozat meghozatalának – a Bizottság ülésének – időpontja. 
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VI. 
 

Záró 
rendelkezések 

 
 
1. Az Ügyrend 2014. november 20-á n lép hatályba. 
2. Az Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az SZMSZ szabályai az irányadók. Az 
Ügyrendben foglaltak hatályosulását a Bizottság elnöke folyamatosan figyelemmel kíséri, 
szükség esetén javaslatot tesz az Ügyrend módosítására. 

 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 

K.mf. 
 
 
  Sebők Márta s.k.    Belusz László sk. 
  PEB elnöke     PEB tagja 
        jkv. aláíró 
 
 
 
  Márton Györgyné sk. 
  jkv.vez. 
 
 
 
  Kivonat hiteles 
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9/2014. (XI. 19.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága Ügy- 
rendjének elfogadása 

HATÁROZAT 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága a Bizottság ügyrendjét a határozat melléklete 
szerint állapítja meg. 

9/./2014.  (XI.14.) PEB határozat melléklete 
 

 Ü  G Y  R E N  D  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról  szóló  11/2011.  (IV. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
SZMSZ) 32. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága az alábbi Ügyrendet alkotja: 

 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. A Bizottság hivatalos megnevezése, címe:  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGA 
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
2. A Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) az SZMSZ alapján 5 tagból áll. 
 
A Bizottság elnöke:   Sebők Márta   önkormányzati képviselő  
 
A Bizottság tagja:   Keresztes Ferenc önkormányzati képviselő 

Belusz László  önkormányzati képviselő 
Sápi Zsomborné nem képviselő tag 
dr. Török Tamás nem képviselő tag 

 
 
A Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott képviselő 
helyettesíti. 
 
3. A Bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére 
és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a Bizottság tagjainak kizárására, a 
Bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a Bizottság 
dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke és egy tagja írja alá. Erre tekintettel a 
Bizottság jegyzőkönyvét Sebők Márta bizottsági elnök és Belusz László bizottsági tag írja 
alá.  
 
A Bizottság meghívójára, a Bizottság tanácskozási rendjére, a határozatok jelölésére a 
Bizottság elé kerülő anyagok tartalmi követelményeire és benyújtásukra az SZMSZ-nek a 
Képviselő-testület működésére meghatározott szabályait kell alkalmazni. 

 
II. 

A Bizottság feladat- és 
hatásköre 
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A Bizottság részletes feladatát és hatáskörét az SZMSZ 1. melléklet 1. pontja határozza 
meg.  

 
III. 

A Bizottság elnökének és tagjainak jogosítványai és 
kötelezettségei  

 
3. Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott képviselő az 
SZMSZ-ben meghatározott jogokon és kötelezettségeken túl részt vehet továbbá a bizottsági 
döntések előkészítésében, javasolhatja témakörök napirendre tűzését. 
 
2. A B izottság nem képviselő tagjait a Bizottság ülésein a Bizottság képviselő tagjaival 
azonos jogok illetik meg. 

 
3. A bizottsági elnöki és tagsági tisztség megszűnésére az SZMSZ 32. § (8)-(9) bekezdését, 
és (12) bekezdését kell alkalmazni. 

 
IV. 

A Bizottság ülése 
 
1. A Bizottság feladat- és hatáskörét ülésén gyakorolja.  

 
2. A Bizottság üléseit –július hónap kivételével – havonta egy alkalommal Képviselő-
testület hetében tartja. 

 
3. Rendkívüli körülmények által indokolt esetben, halaszthatatlan ügyek megtárgyalása 
érdekében a Bizottság szükség szerinti időpontban rendkívüli ülést tarthat. A rendkívüli ülés 
összehívásakor a bizottsági ülésre szóló meghívót a bizottsági elnök az ülés előtt legalább 
24 órával korábban – az összehívás okának megjelölésével – küldi meg. Az írásbeli 
meghívás mellőzhető, ha az ülésre okot adó körülmény a bizottsági ülés azonnali 
megtartását indokolja. 
A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan tárgysorozat vehető fel, amely annak 
összehívását indokolttá tette, vagy indokolttá tenné. 

 
4. A meghívót Lajosmizse V áros honlapján történő megjelentetéssel kell közzétenni. 

 
5. A polgármester, alpolgármester, a települési képviselő, a jegyző, aljegyző, valamint az 
őket érintő napirend esetén Helyi Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, a Közös 
Önkormányzati Hivatal érintett köztisztviselője, és a tanácsnok tanácskozási joggal 
vesznek részt a Bizottság ülésén. 

 
6. Igény szerint az állandó bizottságok összevont ülést is tarthatnak. Az összevont ülésre az 
SZMSZ 32. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni. 

 
V. 

A Bizottság döntéshozatala 
 
1. A Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több, mint a fele (3 fő) jelen van. 

 
2. A Bizottság döntéseit szavazással hozza.  
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3. A szavazás nyíltan, kézfelemeléssel történik. A határozati javaslatról a bizottság tagjai 
„igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. 

 
4. A javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint a felének „igen” szavazata 
szükséges. 

 
5.  Minősített többség szükséges az SZMSZ 24. § (3) bekezdésében felsorolt ügyekkel 
kapcsolatos döntéshez (minősített többség). 

 
6. A Bizottság döntését tartalmazó határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől 
kezdődően, folyamatos sorszámmal, évszámmal és a döntés tartalmára utaló tömör címmel 
kell ellátni. 
A Bizottság határozatainak jelölése: …../20… (hó,nap) PEB. határozat. A zárójelben 
feltüntetett dátum a határozat meghozatalának – a Bizottság ülésének – időpontja. 

 
 

VI. 
Záró 

rendelkezések 
 
1. Az Ügyrend 2014. november …-n lép hatályba. 
2. Az Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az SZMSZ szabályai az irányadók. Az 
Ügyrendben foglaltak hatályosulását a Bizottság elnöke folyamatosan figyelemmel kíséri, 
szükség esetén javaslatot tesz az Ügyrend módosítására. 

 
Határidő: 2014. november 19. 
Felelős:     Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
 
 

 


