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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
88/2016. (XI. 22.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2016. (….) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

89/2016. (XI. 22.) PEB hat Hótolólap beszerzésére  felhatalmazás 
90/2016. (XI. 22.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2016. (….) önkormányzati 
rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. 
(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

91/2016. (XI. 22.) PEB hat. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola működtetésének átadása 

92/2016. (XI. 22.) PEB hat. A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Terv véleményezése 

93/2016. (XI. 22.) PEB hat Szándéknyilatkozat a Duna-Tisza Közi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társuláshoz való csatlakozásról 

94/2016. (XI. 22.) PEB hat. Helyi és országos közutak tulajdonjogának 
rendezése 

95/2016. (XI. 22.) PEB hat. Hozzájárulás adása a „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése” című pályázati kiírás vonatkozásában 
a pályázat benyújtását megalapozó előkészítő 
munka elkezdéséhez 

96/2016. (XI. 22.) PEB hat. A helyi adó rendeletek felülvizsgálata 
97/2016. (XI. 22.) PEB hat.  Közterületek névadása 
98/2016. (XI. 22.) PEB hat. Pályázat benyújtása a Polyák Imre Sportcsarnok 

világítási rendszerének korszerűsítésére 
99/2016. (XI. 22.) PEB hat. Sport célú együttműködési megállapodás kötése a 

Fekete István Általános Iskolai Sportegyesülettel 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága 2016. november 22-én, délelőtt 9.05 órakor 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 

   dr. Balogh László  jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
   Dodonka Csaba   pályázati referens 
   Tengölics Judit  IGSZ vezetője 
   Plicta Ildikó   iskolaigazgató 
   Kocsis Györgyné  óvodavezető 
   Horváth Sándor  pályázati referens 
   Gulyás Attiláné  pénzügyi ügyintéző 
   dr. Tóth Andrea   irodavezető 
   Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 
   Szilágyi Ödön  irodavezető  
   Orbán Antal   települési képviselő 
   Aczél Péter   BÁCSVÍZ Zrt 
   Vörös Róbert   BÁCSVÍZ Zrt 
   Őze Angéla   irodavezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk 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 módosításra, illetve 
más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a 
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle-  Basky András 
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    tének …../2016. (….) önkormányzati rendelete az egyes   polgármester 
    szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormány- 
    zati rendelet módosításáról. 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     ……/2016.  (….) önkormányzati rendelete a 2016. évi költ- polgármester 
     ségvetésról szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
      módosításáról 
3./ A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola mű- Basky András 
     ködésének átadása       polgármester 
4./ Tájékoztatás a Duna-Tisza Köze hulladékgazdálkodása jövő- Basky András 
     jéről. Szándéknyilatkozat a Duna-Tisza Közi Térségi Hulla- polgármester 
     dékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlako- 
     zásról 
5./ Helyi és országos közutak tulajdonjogának rendezése  Basky András 
          polgármester 
6./ A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Basky András 
     Terv véleményezése       polgármester 
7./ Hozzájárulás adása a „Külterületi helyi közutak fejlesztése”  Basky András 
     című pályázati kiírás vonatkozásában a pályázat benyújtását polgármester 
     megalapozó előkészítő munka elkezdéséhez 
8./ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata    Basky András 
          polgármester 
9./ Közterületek névadása       Basky András 

polgármester 
10/ Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása Basky András 
      pályázat keretében       polgármester 
11/ Egyebek      
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Két ponton módosítanánk a szociális rendeletet. Az előterjesztés szerint a temetési 
támogatásnál kerek összegben praktikusabb lenne a kifizetés mindkét temetési 
támogatás esetén, így 20.000.- Ft lenne alkalmanként. A jogosultság 
jövedelemhatáránál az öregségi nyugdíj legkisebb összegét kell figyelembe venni.  
Javasoljuk, hogy az egy főre jutó jövedelemhatár a települési támogatás ezen 
formájának igénybevételéhez emelésre kerüljön családban élőknél az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 400%-ára (115.000.-), egyedül élőként az öregségi 
nyugdíj mindkori legkisebb összegének 500%-ára (143.750.-). 
A temetési segélyt 2015-ben 43 fő, 2016-ban 37 fő vette igénybe. 
A rendelet módosításában szerepel a mobil egészségőr egészségvédelmi rendszer 
támogatása. Lajosmizsén 30 fő veszi igénybe. Minden esetben a számtól függően 
támogatjuk az igénylőket 1.000.-2.000.- Ft összeggel. 9 fő kap 1.000.- Ft-os 
támogatást, 6 fő pedig 2.000.- Ft-ot. A mobil egészségőr teljes költsége 3.000.- Ft + 
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ÁFA, azaz 3.80.- Ft. Kérdés, hogy akarjuk-e ennek költségét változtatni. Aki igényli 
ezt a támogatást, van-e olyan, akinek túlságosan magas ez a költség, s ezért nem tudja 
igénybe venni? 
Basky András polgármester 
Biztos, hogy van olyan, aki ezt a miatt nem tudja igénybe venni. Jövedelemtől függően 
van az, hogy mennyi a támogatás. Teljesen átvállalni az önkormányzat nem tudja a 
költséget. 
Sebők Márta PEB elnök 
Indokoltnak tartanánk valamiféle változtatást. 
Basky András polgármester 
Ingyenessé tenni nem tudjuk, de ha a határokat egy kicsit fentebb tudnánk tenni, akkor 
jobb lenne. Akinek 75.000.- Ft a jövedelme, az kap 3.000.- Ft-ot, akinek 100.000.- Ft 
és attól több, az 1.000.- Ft támogatást. Én azt szeretném, hogy akinek 100.000.- Ft-ig 
van jövedelme, annak adnánk 2.000.- Ft-ot, akinek pedig 130.000.- Ft-ig, annak pedig 
1.000.- Ft-ot. Hátha ezzel több család tudná igénybe venni. 
Orbán Antal települési képviselő 
Én ezt nagyon javaslom bárkinek, ez egyfajta biztonság. 
Basky András polgármester 
Mindenképpen kell az öregségi nyugdíjhoz kötni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Én a javasolt módosításokat el tudom fogadni, hogy a jogosultság jövedelemhatáránál 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegét kell figyelembe venni.  
Javasoljuk, hogy az egy főre jutó jövedelemhatár a települési támogatás ezen 
formájának igénybevételéhez emelésre kerüljön családban élőknél az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 400%-ára (114.000.-), egyedül élőként az öregségi 
nyugdíj mindkori legkisebb összegének 500%-ára (142.500.-). A temetés segély 
egyszeri összege 20.000.- Ft legyen. A településőr kintlévőségének támogatása úgy 
történik, hogy ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 100.000.- 
Ft-ot nem éri el, akkor a támogatás havi 2.000.- Ft legyen. Ha a kérelmező családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem a 100.000- Ft – 130.000.-Ft-ig, akkor a támogatás havi 
1.000.- Ft legyen. 
Aki ezen javaslatokkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
88/2016. (XI. 22.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
ellátásokról szóló 7/201 …./2016. (….) önkormányzati rendelete az egyes szociális 
ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
  egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormány- 
  zati rendeletének módosítását az alábbiakkal fogadja el: 



 5

     -   Rendelet 4. § (5) bekezdésében a „települési támogatás egyszeri összege a     
          helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének a 10%-a.”   
          helyett: 

     „(5) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás egyszeri összege   
     20.000.- Ft.” legyen. 

          Az egy főre jutó jövedelemhatár a települési támogatás ezen formájának   
          igénybevételéhez emelésre kerüljön családban élőknél az öregségi  
          nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-ára (114.000.-), egyedül  
          élőként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-ára  
          (142.500.-). 
 

      - A Rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat  
                    nyújtson települési támogatást a „VARIO MEDCARE mobil  
                    Egészségőr” egészségvédelmi rendszer használatához az alábbiak szerint: 

a./ Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a  
     100.000.- Ft-ot nem éri el, akkor a támogatás havi 2.000.- Ft legyen.  
b./ Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 100.000-     
     Ft 130.000.- Ft, akkor a támogatás havi 1.000.- Ft legyen. 
Határidő: 2016. november 24. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (….) 
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
Sebők Márta PEB elnök 
Több ponton módosul a rendelet. 
1./ Víziközmű fejlesztési hozzájárulás elszámolása megtörtént 2016. júniusában 
121.920.- Ft. 
2./ Közfoglalkoztatási program támogatására 2016. szeptember hónapra 6.448.048.- Ft 
támogatás érkezett. 
3./ Lakáshoz jutást segítő támogatásokat kormányzati funkción szükséges 
nyilvántartani. Az erre tervezett összeg 1.500.000.- Ft. 
4./ Dologi kiadások átvezetése 100.000.- Ft. 
5./ Önkormányzat vagyongazdálkodás díjak átvezetése. 
6./ Zöldterület kezeléssel kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódó bérkompenzáció és 
járulékainak átvezetése. 
7./ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. szeptember havi kompenzációjára 
kapott összeg 908.612.- Ft  
8./ A víz- és csatorna ágazat fejlesztésére a befolyt bérleti díj bevétel terhére 
beruházások, fejlesztések. 
9./ Hivatal épületére vonatkozó fejlesztések felsorolása 
10./ A szociális dolgozókat visszamenőleges szociális kiegészítő pótlék illeti meg. 
2016. évben 2 fő szociális dolgozó részére ez az összeg 77.000.- Ft. 
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11./ Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása c. pályázatra céltartalékot 
szükséges képezni gazdagodás megtérítési előleg/pályázati biztosíték költségeinek 
fedezetére 1.800.000 Ft összegben. Az előterjesztő 6 millió forintos keretet jelölt meg. 
Ha nem nyerjük meg a pályázatot, akkor visszakapjuk a pénzt? 
Basky András polgármester 
5 % kauciót kell befizetni, és ha nem nyerünk, akkor visszaadják a többi pénzt. 
Sebők Márta PEB elnök 
12./ A Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások kormányzati funkciókon 
felmerülő többletkiadások miatt 1.000.000 Ft összeget szükséges átcsoportosítani az 
Ellátottak pénzbeli juttatási soron keletkezett megtakarítások terhére. 
13./ „Útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) és rászerelhető tartozékainak 
(hótoló lap) beszerzése”. Itt egy plusz határozat lesz a hótoló lap  vásárlására. 
14./A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. szeptember havi 
kompenzációjára 139.446 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció. 
15./ A Nemzeti Választási Iroda a 2016. október 2. napjára kitűzött országos 
népszavazás értesítőkkel kapcsolatos többletköltségeinek pénzügyi fedezetére 22.820 
Ft póttámogatást biztosított. 
16./ A Hivatal kiszámlázott bevételeiből adódóan 653.289 Ft, egyéb közhatalmi 
bevételeiből 5.000 Ft többletbevétele keletkezett, melyet irányítószervi jóváhagyást 
követően informatikai hálózat fejlesztésére, javítására (aljzatok, kábelezés, 
vírusirtás.stb) kíván felhasználni.  
17./ Informatikai eszközök vásárlása, ÁSP rendszer. Ez meg lesz valósítva? 
dr. Balogh László jegyző 
ÁSP rendszer lesz. Lesz egy pályázat. Az Ő elmondásuk szerint a bevezetés többe 
kerül, mint amennyit a pályázaton nyerünk. 9 millió forintot fogunk nyerni, de akik 
bejelentkeztek hozzánk, azok azt mondták, hogy 20 millió forint lesz. A program 
ingyenes, de a technikai rendszernek a megvalósítása, a rácsatlakozás pénzbe kerül. A 
belépések, jogosultságok szigorú hozzáférési lehetőséget adnak. Úgy terveztük, hogy  
2017-től bevezetjük a könyvelő modult, de ha bevezetjük, akkor nem leszünk 
pályázóképesek, és elesünk a 9 millió forinttól.  Az informatikai rendszerünket 
fejleszteni kell. Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. 
 
Keresztes Ferenc és Belusz László 9.30 órakor kitávozott az ülésről, a bizottság a 
továbbiakban 3 fővel határozatképes. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
18./ A 2015.évi beszámoló kapcsán megállapított könyvvizsgálói jelentés korlátozás 
alapját képező megállapítások miatt az önkormányzat nyilvántartásába visszakerültek 
az intézményi ingatlanok. Emiatt az azokon végzett beruházások, felújítások az 
Önkormányzat saját kiadásait terhelik. 
19./ 2016. szeptember havi kompenzációjára az IGSZ részére 
intézményfinanszírozásként kapott összeg 334.445 Ft. 
20./ Az IGSZ kis és nagy értékű gépek, berendezések (számítógép, bútor) beszerzését 
tervezi összesen 800.000 Ft értékben. A költségét dologi kiadásokból szükséges 
átcsoportosítani a beruházások közé. 
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21./ A személyi juttatások és járulékok előirányzatainak rendezése miatt a járulékok 
sorról 500.000 Ft átcsoportosítás szükséges a személyi kiadások sorra. 
22./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. szeptember havi 
kompenzációjára az Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott 
összeg 116.713 Ft. 
23./ Dologi kiadások között szereplő összeg átcsoportosítása a beruházások közé. 
2.100.000.- Ft összegben. 
24./ Könyvtár részére fénymásoló gép beszerzése 1.206.500.- Ft értékben. Ennek 
fedezete a dologi kiadásokból kerül átcsoportosításra a beruházások közé. 
25./ A Lajosmizsei Napok 932.170 Ft-os működési bevételek többletbevétele miatt 
szükséges előirányzat-emelés a dologi kiadások (kiadvány, promóciós anyagok, 
naptárak) megemelése mellett. 
26./ A könyvtár kis értékű gépek, berendezések beszerzését tervezi 200.000 Ft 
értékben. A költségét dologi kiadások megtakarításából szükséges átcsoportosítani a 
beruházások közé. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
Elfogadásra javaslom, hogy a hótolólap beszerzésével kapcsolatos valamennyi 
intézkedést a polgármester úr tegyen meg. 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
89/2016. (XI. 22.) PEB hat. 

  Hótoló lap beszerzésére 
  felhatalmazás 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmaz- 
  za fel Basky András polgármestert, hogy a hótolólap beszerzésével kap- 
  csolatos valamennyi intézkedést tegye meg. 
  Határidő: 2016. november 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki az előterjesztés I. mellékletét képező, a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 
26.) önkormányzati rendeletének módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
90/2016. (XI. 22.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …../2016. (….) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről  
szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
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  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés I. mellékletét képező, a 2016. évi költségvetésről szó- 
  ló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2016. november 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola működtetésének 
átadása 
Sebők Márta PEB elnök 
Felsorolásra kerültek azok az ingatlanok, amelyek átadásra kerültek, s azok, amelyek 
nem. Ezt a mutatja: 
 
„A” épület – Új Iskola; „B” épület – Tornaterem+lelátó; „C” épület - Régi iskola; 
„D”épület – Étterem, konyha; „E” épület – volt Kollégium; „F”épület-volt Gyakorlati épület 
Átadásra kerül Nem kerül átadásra Területe m² 
„A” épület (Új iskola 
földszint) 

 489,52 

Emelet  434,98 
 „A” épület földszint (volt szolgálati 

lakás, öltözők a csarnokhoz) 
292,59 

 „B” épület (tornaterem+lelátó) 1065,8+82,4 
„C” épület földszint (Régi 
iskola) 

 911,04 

„C” épület emelet (Régi iskola)  860,96 
„D” épület (kazánház, gépház, 
ebédlő előtti folyosó) 

 275,23 

 „D” épület (étterem, konyha ..) 542,68 
 „E” épület földszint (tárgyaló, IGSZ…) 156,81 
„E” épület földszint  586,89 
„E” épület I. emelet (Volt 
kollégium) 

 762 

„E” épület II. emelet (Volt 
kollégium)  

 759,09 

„F” épület (Volt Gyakorlati 
épület) 

 197,78 

700/1 helyrajzi szám összesen  7417,77 
Átadott összesen  5277,49 
 Nem átadott összesen 2140,28 
 
 

 
 
 
 
 
Lajosmizse 844/1 hrsz. (Mizsei úti iskola) 
Átadásra kerül Nem kerül átadásra Területe m² 
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Tantermek, tanári szoba….  260,146 
844/1 helyrajzi szám összesen  260,146 
Átadott összesen  260,146 
Lajosmizse 9/1 hrsz. (Súry Iskola) 
Átadásra kerül Nem kerül átadásra Területe m² 
Tantermek, tanári szoba..  408,7 
9/1 helyrajzi szám összesen  408,7 
Átadott összesen  408,7 
 
Lajosmizse 56/2 hrsz. (Mathiász utcai épület) 
Átadásra kerül Nem kerül átadásra Területe m² 
 Teljes ingatlan 191 
 56/2 helyrajzi szám összesen 191 
 Nem átadott összesen Tankerületi Központ 

feladatellátását szolgáló 
bruttó terület : 0 m² 

 
Lajosmizse 32 hrsz. (Volt Pártház épülete) 
Átadásra kerül Nem kerül átadásra Területe m² 
 Teljes ingatlan 248,28 
 32 helyrajzi szám összesen 248,28 
 Nem átadott összesen Tankerületi Központ 

feladatellátását szolgáló 
bruttó terület : 0 m² 

 
Sebők Márta PEB elnök 
A Mathiász utcai iskolából a sérült gyermekek hova kerülnek elhelyezésre? 
Plicta Ildikó iskolaigazgató 
A volt gyakorlati terem épületébe. Megtörtént a rendbetétel, s a festés. 16 gyermekről 
beszélünk.  Így meg tudjuk oldani, hogy a gyermekek átköltözzenek oda. 
Sebők Márta PEB elnök 
Korábban is volt erről szó, de a szakma aggódott a felől, hogy mi lesz, ha ezeket a 
gyermekeket beintegráljuk a közösségbe. 
Plicta Ildikó iskolaigazgató 
Ezek a gyermekek nem olyan gyermekek, akik fogyatékosak. Úgy van megoldva, 
hogy ne mindig találkozzanak, hogy előbb csengetnek nekik, mint a többi tanulónak, 
később mennek be órára, s a büfébe is mehetnek. Ott is ki tudnak alakítani tornaszoba 
részt.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ha elkészül az új sportcsarnok, az a létesítmény ott marad? 
Plicta Ildikó iskolaigazgató 
Nem, akkor a nagy iskolába be kell költöztetni ezeket a tanulókat. Ahhoz, hogy a 
társadalomba beilleszkedjenek, meg kell tanulni a közösséghez való alkalmazkodást. 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Erre nincs lehetőség, hogy behordják Kecskemétre? 
Plicta Ildikó iskolaigazgató 
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Az a kérdés, hogy a szülők behordják-e őket. Az Önkormányzat biztos, hogy nem 
tudja ezt felvállalni, viszont a Nyíri úton is maximális a létszám. Maximum 12-15 fős 
osztályokat tudnak indítani. Ettől többet nem vesznek fel. Ezeknél a gyermekeknél a 
szülő nem vállalja, hogy behordja. 
 
9.40 órakor Belusz László visszaérkezett, a bizottság a továbbiakban 4 fővel 
határozatképes. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Mennyiben zavarják ezek a gyermekek a többi gyermekeket? 
Plicta Ildikó iskolaigazgató 
Már most is ott vannak ezek a gyermekek, nincs semmi probléma velük. Két osztály 
van, 16 gyermekre két tanuló csoportot alakítanak most is. A harmadik terem azért kell 
nekik, hogy rehabilitációs óra is szükséges részükre. 
Sebők Márta PEB elnök 
A volt Pártház épülete nem kerül átadásra. Ebben mindaddig testnevelésórák lesznek, 
amíg nem készül el a sportcsarnok. Erre a KLIKK fog fizetni bérleti díjat? 
Basky András polgármester 
Igen. 
Sebők Márta PEB elnök 
A csarnokra is ugyanez a helyzet? 
Basky András polgármester 
Igen. Hogy milyen százalékos arányban, az egyeztetés és megállapodás tárgya lesz. A 
tankerületi asszony részéről úgy néz ki, hogy fogadó kész az egyezségre. 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdés, hogy lesz-e pénzük ahhoz, hogy tudnak bérleti díjat fizetni. 
Basky András polgármester 
Így jobban járunk, hogy a csarnok többi részével szabadon tudunk gazdálkodni, mint 
ha az egész részt átadtuk volna. 
Sebők Márta PEB elnök 
A takarító, portás, karbantartók, ezeket is viszi a KLIKK. Felsorolásra kerültek azok a 
fejlesztések, amelyek pályázati forrásból valósultak meg. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Az öltözőkben lévő WC-ket a vendégek nem használhatják? 
Basky András polgármester 
Erre vannak a megállapodások. Együtt kell, hogy működjünk. Próbáltunk együtt 
gondolkodni az épületátadásokkal kapcsolatban is. Mi is rugalmasak leszünk. Amit 
átadunk, és nem szükséges a feladatellátásához, akkor az visszakerül az 
Önkormányzathoz. 
Orbán Antal települési képviselő 
A karbantartást ki oldja meg? 
Basky András polgármester 
Azt a KLIKK fogja rendezni. 
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Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Mi lesz akkor, ha kellene felújításokat végezni és nem fogja elvégezni a KLIKK. Ezt 
problémamentesen hogyan tudjuk kezelni, hogy az iskolás gyermekeknek a 
problémája is meg legyen oldva? 
Basky András polgármester 
Lajosmizse tankerületi központ lesz, a tankerületeket fejleszteni fogják. A cél az volt, 
hogy el tudjuk érni azt, hogy Lajosmizse tankerületi központ legyen. Tankerületi 
központ keretében lesznek olyan pályázatok, amik az ilyen iskoláknak a fejlesztését 
fogják eredményezni. Erre van esély, hogy Lajosmizse tankerületi központ legyen, ami 
azt jelenti, hogy vonzáskörzetek. Zsámboki Anna igazgató asszonnyal beszéltem, ő azt 
mondta, hogy elsősorban Felsőlajossal működjön együtt. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Felvetném azt, hogy egyik anyagban sem jelenik meg, hogy a 700/1. hrsz-hoz kerülő 
földrészlet is átadásra kerül, tehát az udvarok is átadásra kerülnek. Azt javasolnám, 
hgy kerüljön bele ez is. 
Basky András polgármester 
Karbantartás szempontjából nem mindegy, hogy a karbantartókat átadjuk, vagy sem. 
Belusz László bizottsági tag 
Akkor viszont szolgalmat kel biztosítani a konyha részére, mert akkor nem tudnak 
bemenni a konyhai dolgozók dolgozni. 
Baky András polgármester 
Egyeztetés tárgyaként ezt fel kell vetni. 
Plicta Ildikó iskolaigazgató 
Felújítás szempontjából az önkormányzat nem tud kivonulni az iskola életéből. Ami 
pénzügyi keretet nekünk megállapítottak, abból beruházni nem tudunk. A KLIKK a 
számlákat kifizeti és ezen kívül mást nem vállal. 
Basky András polgármester 
Ezt én nem így képzelem el. 
Plicta Ildikó iskolaigazgató 
Nekünk meg kellett csinálni a költségvetéseket, amit elfogadnak, az a vég. Lesz egy 
keretösszeg, amiből tudunk gazdálkodni. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Tisztálkodási keretre lesz annyi pénz, amennyi szükséges? 
Plicta Ildikó iskolaigazgató 
Arra sem kaptunk annyi összeget, amennyit szeretnénk. 
Basky András polgármester 
Ha a kormány úgy döntött, hogy működteti, akkor az összes feltételt meg kell 
teremteni hozzá a kormánynak. Támogatási összeget kisebb dolgokban tudunk adni, de 
ha az állam magához vett valamit, akkor az összes költséget fel kellene, hogy vállalja, 
ami azzal kapcsolatban felmerül. 
Plicta Ildikó iskolaigazgató 
1.200.000.- Ft lenne az utazás költsége az úszásoktatásnak, azt sem vállalta. 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
A tisztasági festés, kazánok karbantartása, stb. ezekről a KLIKK-nek kell 
gondoskodni. 
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Plicta Ildikó iskolaigazgató 
Az igényléseket, mindent egyszerűsítenek. 
Sebők Márta PEB elnök 
A megállapodás 4. pontjában, ahol felsoroljuk az ingatlanokat, amik átadásra kerülnek, 
kerüljön bele a 700/1. hrsz-ú udvar is a nagy iskolánál, a Súri iskolánál, és a 
Gépállomási iskolánál is. 
Ezzel a módosítással, aki az előterjesztést elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Basky András polgármester 
A 6. oldalon úgy van megfogalmazva, hogy „kollégium”. Ezt úgy kellene 
megfogalmazni, hogy „volt kollégium”. 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a módosításokkal együtt elfogadja a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola működtetésének átadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
91/2016. (XI. 22.) PEB hat. 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános  
Iskola működtetésének átadása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a megállapodás 4. pontjá- 
  ban, ahol felsorolásra kerültek az átadásra kerülő ingatlanok, kerüljön  
  bele a 700/1. hrsz-ú udvar is a nagy iskolánál, a Súri iskolánál, és a  
  Gépállomási iskolánál is. 
  A bizottság javasolja továbbá, hogy a 6. oldalon a határozat-tervezet 3./  
                      pontjában szereplő „kollégium” kifejezés helyett „volt kollégium”  
                      kifejezés kerüljön. 
  Határidő: 2016. november 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük a Bácsvíz Zrt képviselőit. Ezt már korábban tárgyaltuk, s nem fogadta el a 
Képviselő-testület.  Nem látom az összhangot a bevételek és a kiadások között. Ha 
megnézzük az ivóvíz ellátást, akkor a 9. oldalon rendelkezésre álló forrásoknál 
bemutatásra kerül az éves bérleti díj, az 600.600.- Ft, korábbi időszakról áthozott 
562.460.- Ft, I. ütemben képződő 600.000.- Ft, I. ütemben felhasználható 1.163.060.- 
Ft, II. ütemben képződő 2.402.400- Ft, III. ütemben képződő 6.006.000.- Ft.  
Fel nem használt viziközmű fejlesztési hozzájárulás ivóvíz ágazat: 1.620.753.- Ft, 
csatorna ágazat: 3.500.000.- Ft. 
A Gördülő fejlesztési terv ütemezése: 
I. ütem: egy éves időtartam, 2017. évben elvégzendő fejlesztések és 
költségkalkulációk.  
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II. ütem: a 2-5. évek közötti időtartam, 2018-2021. években elvégzendő fejlesztések és 
költségbecslések. 
III. ütem: a 6-15. évek közötti időtartam, 2022-2031. években elvégzendő fejlesztések 
és költségbecslések. 
Miért nem készült egy olyan pályázat, ahol láthatjuk a számokat, bemutatásra kerül a 
rendelkezésre álló pénzeszköz ivóvízben és szennyvízben. 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt  
Ez maradvány a csatornaszolgáltatásnál, és a vízszolgáltatásnál. Amikor megtörtént a 
vagyonkezeléses elszámolás, azt mondtuk, hogy nincs különbség. Igény oldalon csak a 
200.000.- Ft lett betervezve a bérleti díjra. A másik két összeg nem a bérleti díj terhére 
van. 
Sebők Márta PEB elnök 
1.011.000.- Ft a KEOP-os munkára van. 1.620.000.- Ft viziközmű fejlesztési 
hozzájárulás? 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt  
Vizközműfejlesztésre fordítanánk a mostani terv szerint. 1.620.000.- Ft, 3.050.000.- Ft 
az ivóvizes beruházási fejlesztési munkákra van nyújtva fedezet. 
Basky András polgármester 
Bérleti díjból amit kapunk, abból 200.000.- Ft van felhasználva. Gábor Áron és a 
Lehel utcának az összekötése indokolt lenne. 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt  
Felújítás pótlása 11. oldal. KÉK Víz program. 2017-ben volt a KEOP-os pályázat, 
ebből hálózati rekonstrukciók megvalósítása lenne, s a Szent Lajos utcai vezetéknek a 
cseréje. A KEOP-os pályázat jelenleg fel van függesztve, ez nem önkormányzati 
forrásból megy, de a megvalósítás is bizonytalan. 
Sebők Márta PEB elnök 
Tervezett költség 200.000.- Ft, ami nem önkormányzati pénzből valósulna meg. 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt 
1.163.600.000.- Ft körüli a 2017. évi bérleti díj és a maradvány. 
Sebők Márta PEB elnök 
Beruházások összefoglaló táblázata, tűzcsapok létesítése lenne 1.500.000.- Ft 
közműfejlesztési hozzájárulásból, 3.150.000.- Ft a Lehel és Gábor Áron utcák 
összekötése, 4.750.000.- Ft lesz a közműfejlesztési hozzájárulás lesz 2017-ben. A 
csatornahálózat bérleti díja 1.795.400.- Ft. Ez a korábbi időszakról áthozott összeg. A 
2017-es évnek az induló egyenlege jó lenne, ha a „0”-ra kijönne. 
Aczél Péter Bácsvíz Zrt 
 1.700.000.- Ft megtakarítás várható. Próbáljuk mindig a rendelkezésre álló források 
mértékét tervezni. 
Dr. Török Tamás bizottsági tag 
Az elmúlt években mennyi összeg volt a víz és csatorna? 
Aczél Péter Bácsvíz Zrt 
A csatorna 100 %-os megvalósulás volt. Az 1.163.000.- Ft rendelkezésre áll, azt 
betervezzük. Javaslom, hogy a 200.000.- Ft-ot emeljük fel 1 millió forintra. 
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Basky András polgármester 
A Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása kötelező feladatunk. Az Önkormányzatnak 
saját forrást kellett volna beletenni, hogy ha azokat a fejlesztéseket, amik az optimális 
működéshez szükségesek lennének, megtörténnének. Azt kértem, hogy egy olyan 
verzió kerüljön ide, hogy mennyi a bérleti díjunk, annyi kerüljön felhasználásra. 
Amikor a szerződést elfogadtuk, ezeket az összegeket nem hagyta jóvá. Nem a 600-
800.000.- Ft-os bérleti díjat kellene a Bácsvíz Zrt-nek fizetni, hanem ettől sokkal 
magasabb összeget. Ha baj van, akkor valakinek helyt kell állni. Az Önkormányzat 
nem tud beletenni 10 millió forintot. Azt kértem, hogy egy olyan terv legyen, amivel a 
bevételek között normálisan tud működni. 3.500.000.- Ft lett elfogadva, szivattyú 
pótlására 1 millió forint, gépészeti átemelő pótlása 1 millió forint. Ha valahol szükség 
van szivattyú pótlására, akkor ezt ki kell cserélni. Az idei évben 2 millió forint, ami 
felhasználásra került, az volt az indokolt. Az én kérésem az volt, hogy ne legyen 
mínuszos a Gördülő Fejlesztési Terv. Az a mi feladatunk, hogy fejlesszünk ivóvíz 
hálózatot, akkor azt meg kell csinálni. Ahhoz, hogy hozzá lehessen nyúlni a Gördülő 
Fejlesztési Tervhez, akkor elfogadunk egy minimális Gördülő Fejlesztési Tervet. Azt 
látom megoldásnak, hogy 1 millió forintot odatehetjük. Bérleti díjból származó 
költségek, víz, csatorna. Tűzcsap cserére 2 millió forintot elkülönítettünk. Azok a 
források, amelyeket a Bácsvíz Zrt beszedett tőlünk közműfejlesztési hozzájárulást 5 
millió forintot. Ezzel rendelkezett az Önkormányzat. Helyére kellett tenni azt, hogy a 
rendszerben benne van az amortizáció kiváltására szükséges pénzeszköz. Az 
Önkormányzat nem tett bele látványosan 5-10 millió forintot. Csatorna hálózatnál a 
legminimálisabb dolgokban gondolkodnék. Van egy új rendszerünk, ennek van 
garanciális időszaka.  
Az a kérdés, hogy a Gördülő Fejlesztési tervbe a Móra Ferenc utca és a Gábor Áron 
utca közötti összekötést betegyük-e, ami 3 millió forint. 
Belusz László bizottsági tag 
Az Önkormányzat az elmúlt időszakban nem támogatta a Gördülő Fejlesztési Tervet, 
mert az Önkormányzatnak bele kellett volna nyúlni a zsebéve. Azért próbálkoztunk 
múltkor is, mert a probléma nem megoldott. Ezzel a Gördülő Fejlesztési Tervvel sem 
tudtuk elérni azt, amit szerettünk volna. Felfelé a jelzés nem példaértékű. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mi nem fogadtuk el az elmúlt időszakban a Gördülő Fejlesztési Tervet. 
Aczél Péter Bácsvíz Zrt 
Ha nincs elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv, akkor viziközmű fejlesztést nem 
hajthatunk végre. Ha nincs terv, akkor azt később nem lehet módosítani. Ha nincs terv, 
akkor nincs mit módosítani. Valamilyen tervvel neki kell indulni. 
Belusz László bizottsági tag 
Ezt el kell  fogadni, hogy legyen fejlesztési tervünk, mert ha fejleszteni akarunk, akkor 
zsebbe kell nyúlni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt a Gördülő Fejlesztési Tervet szakmai ismérvek alapján állították össze. Elmaradt 
egy 10 millió forintos beruházás, de nem maradt meg a 10 millió forintunk. Mi lesz 
akkor, ha a szakmai eszközök meg fognak hibásodni, miből tudjuk megvalósítani. 
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Vörös Róbert Bácsvíz Zrt 
Ha olyan tervet nyújtunk be, amiben nincs forrás, akkor nem elfogadható. 2016-os év 
úgy lett tervezve. Nem tervezhetünk a következő évben többet, mint ami a 
rendelkezésünkre álló forrás. 
Aczél Péter Bácsvíz Zrt 
2012. december 31-ig a mi tulajdonunkban voltak a közművek. 
Basky András polgármester 
Az ügy érdekében érdemes lenne egyeztetést lefolytatni, a szándék a magasabb bérleti 
díjhoz megvan, s ehhez az önkormányzat hozzájusson. A Bácsvíz Zrt hajlandó 
magasabb összeget fizetni, de valamilyen úton-módon ez a pénz munkában, pénzben 
idejutna. Ebben egyeztetést kellene lefolytatni a vezérigazgató úrral. 
Aczél Péter Bácsvíz Zrt 
Viziközmű csak az állam tulajdonában lehet, kötelezően térítés nélküli átadás 
formájában az önkormányzat tulajdonába adjuk, erre van lehetőség. Mi a különbözet 
összegéi megvalósítunk. 
Basky András polgármester 
A különbözet összegével a Képviselő-testület a továbbiakban tud élni. 
Aczél Péter Bácsvíz Zrt 
Évente megállapodunk, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv mellett mennyi összeg van, 
amiből gazdálkodni tudunk. Viziközmű fejlesztés úgy valósulhat meg, ha ezt 
jóváhagyta az önkormányzat. 
Basky András polgármester 
Mekkora ez az összeg. 
Aczél Péter Bácsvíz Zrt 
3.600.000.- Ft. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt le tudjuk  írni csütörtökre 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt 
Ha nem az önkormányzat finanszírozza. 
Basky András polgármester 
Ha Lajosmizsén vizet akarunk fejleszteni, az elképzelhető-e, hogy ezt megcsinálják. 
Januárban, amikor a költségvetést állítjuk össze, lennének olyan tételek, amelyek 
viziközmű fejlesztéssel kapcsolatosak. 
Sebők Márta PEB elnök 
Forintosítva, hogy mekkora összeg lehet, csütörtökig elkészülhet a levél. 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt 
A műszaki tartalmát nem változtatnám. Forrás oldalon jelenjen meg, hogy nagyobb a 
rendelkezésre álló forrás. Az a cél, hogy a rendelkezésre álló keret összegéig készítsük 
el a tervet. 
Belusz László bizottsági tag 
A 200.000.- Ft-ot emeljük fel 1 millió forintig és a későbbiekben módosítsuk. 
Basky András polgármester 
A Bácsvíz Zrt hajlandó a magasabb összeget fizetni az önkormányzat felé a megkötött 
szerződés alapján. 
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Dr. Török Tamás bizottsági tag 
Javaslom, hogy fogadjuk el így, mert nem tudunk tovább lépni. Sebők Márta PEB 
elnök 
Aggasztó, hogy nincsenek tartalékaink. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Egy alultervezett tervvel az önkormányzat jár rosszul. 
Basky András polgármester 
Amikor a rendszer fel lett építve, úgy tűnt, hogy ez egy működőképes rendszer lesz. A 
kormány nem hajlandó megállapítani az új bérleti rendszert. Ármegállapító a hatóság, 
ezzel a helyzettel sem a Bácsvíz Zrt, sem a Képviselő-testület, sem én nem tudok mit 
kezdeni. 
Belusz László bizottsági tag 
Azért kell elfogadni, hogy jövőre legyen az a kis fejlesztés, ami a tervben szerepel. 
Sebők Márta PEB elnök 
Úgy tudom támogatni az előterjesztést, hogy csütörtökre elkészül a levél, és 
megszületik az a forrássor, amire nekünk szükségünk van. 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt 
Ha felmerülnek olyan munkák, amire nincs meg a forrás, akkor azt nem lehet 
megvalósítani. 
dr. Balogh László jegyző 
A Közműszabályozási Hivatal elnöke egyéb jogcímet nem zár ki. 
Aczél Péter Bácsvíz Zrt 
Az, hogy térítés nélkül átadjuk, teljesen legális. 
Basky András polgármester 
Megnézzük azt, hogy mekkora az a forrás, amit a Bácsvíz Zrt nekünk elvégez. 
Elkészül a levél csütörtökre. Határozatként javaslom, hogy a gördülő fejlesztést  
fogadjuk el azzal, hogy a 200.000.- Ft helyett az 1 millió forint bekerül a 2017-es 
fejlesztésbe.  
Sebők Márta PEB elnök 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: 
92/2016. (XI. 22.) PEB hat. 
A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
  2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet azzal,  
  hogy a 200.000.- Ft helyett az 1 millió forint kerüljön be a 2017-es fej- 
  lesztésbe. 
  Határidő: 2016. november 24. 
  Felelős:     A bizottság 
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11.45 órakor a Bácsvíz Zrt munkatársai, Aczél Péter és Vörös Róbert eltávoznak az 
ülésről. 
 
5./ Napirendi pont 
Tájékoztatás a Duna-Tisza Köze hulladékgazdálkodása jövőjéről 
Szándéknyilatkozat a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról 
Sebők Márta PEB elnök 
Folyamatosan átalakítás alatt vannak a közszolgáltatók. Az Izsák-Kom végezte a 
hulladékszállítást eddig Lajosmizse nagy megelégedésére. Egy kormányrendelet azt 
mondja, hogy új közszolgáltatót kell létrehozni és ezekkel végeztetni a 
hulladékszállítást. A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Társulást 2016. 
november 30-ig kell létrehozni. Lajosmizsének csatlakozni kell ehhez a társuláshoz, 
mert a szemetet a továbbiakban is szállítani kell. Ennek a társulásnak lesznek e 
költségei és az Izsák-Kom-ból ki kell-e lépni? Ez hogyan fog működni? 
Basky András polgármester 
Létrehozzák a Duna-Tisza Közi Társulási Szervezetet, akik ennek közelében vannak, 
azoknak az eszközei kerülnek be a társulásba. Kecskemét, Gyömrő, Nagykőrös, 
Cegléd, ezek alkotnak egy egységes társulást és a szemétszállítást a meglévő 
eszközökkel optimalizálhatnánk. Nem sok választási lehetőségünk van. Az Izsák 
Kom-al szerencsésen tudtunk társulni. Még mindig nem érik el azt az optimális 
értéket, mint amit a kormány optimálisnak tart. Megnőttek az elvárások az EU-s 
rendszer miatt. Az nem kizárt, hogy a társulásnak a működéséhez hozzá kell járulni az 
önkormányzatnak. Azt el kell dönteni, hogy akarunk-e csatlakozni. 
dr. Balogh László jegyző 
A szándéknyilatkozatot kell megtenni, ami jogilag nem köti az önkormányzatot. Van 
egy javaslat, s a tárgyalások során kell csatlakozni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a szándéknyilatkozat megadását a Duna-
Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
93/2016. (XI. 22.) PEB hat. 
Szándéknyilatkozat a Duna-Tisza Közi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 
való csatlakozásról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2016. november 24. 
  Felelős:     A bizottság 
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 6./ Napirendi pont 
Helyi és országos közutak tulajdonjogának rendezése 
Sebők Márta PEB elnök 
Lajosmizse város közigazgatási területén több olyan közterületen lévő út és közút van 
mely a tulajdoni lap szerint a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ kezelésében van, de valójában helyi közúti funkciót töltenek 
be. Ilyen például a Kossuth Lajos utca, a Szent Vendel utca, a Ceglédi út, valamint az 
Elkerülő út mellett néhány ingatlan. 
Az önkormányzati vagyonkataszterben van néhány olyan útszakasz, ami a 
természetben az országos közút szerves része, de a tulajdoni lap szerint Lajosmizse 
Város Önkormányzata tulajdonát képezi. Ilyen például a Dózsa György út és a 
Rákóczi út kereszteződése, valamint a Méntelek Ladánybene összekötő út egy-egy 
része. 
Az említett közutak tulajdonjogát rendezni kell. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Felvettem a kapcsolatot a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal és a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságával, akik hozzájárultak az 
említett közutak tulajdonjogának rendezéséhez. Vannak olyan ingatlanok ahol a 
rendezéshez megosztási vázrajzra is szükség volt, de legtöbb esetben teljes területtel 
átadhatóak az ingatlanok. 
A Kossuth Lajos utca, Szent Vendel utca, Ceglédi út, amik kapnak támogatást. Vannak 
olyan utak, mint például a Ménteleki út, ami közút. 
 
11.15 órakor visszaérkezett Keresztes Ferenc bizottsági tag. A bizottság a 
továbbiakban 5 fővel határozatképes. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Ami önkormányzati tulajdonba kerül, annak a fenntartása önkormányzati feladat. 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? Amennyiben 
nincs, elfogadásra javaslom a helyi és országos közutak tulajdonjogának rendezését az 
előterjesztés határozat-tervezete szerint. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
94/2016. (XI. 22.) PEB hat. 
Helyi és országos közutak tulajdonjogának 
rendezése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a helyi és országos közutak tulajdonjogának rendezését az előterjesztés 
  határozat-tervezete szerint. 
  Határidő: 2016. november 24. 
  Felelős:     A bizottság 
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7./ Napirendi pont 
Hozzájárulás adása a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati kiírás 
vonatkozásában a pályázat benyújtását megalapozó előkészítő munka 
elkezdéséhez 
Sebők Márta PEB elnök 
Lesz egy pályázati kiírás, s ezen a pályázaton mi szeretnénk indulni. A pályázati kiírás 
alapján két célterületre lehet pályázni: 
1. célterület esetében a külterületi helyi közutak fejlesztése – maximum 100 millió 
forint értékű vissza nem térítendő támogatási összegig. 
2. célterület esetében: az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése – maximum 10 millió 
forint értékű vissza nem térítendő támogatási összegig. 
A két célterületre összesen  110 millió forint támogatást lehet lehívni 75 %-os 
támogatási intenzitással, amely alapján a beruházás összértéke 146.666.666.- forint 
lehetne. A maximális támogatási összeget kihasználva az önerő mértéke 36.666.667.- 
forint kiadást jelentene az önkormányzatnak. 
A két célterület megvalósításának költsége az előterjesztésben részletezve van. 
A maximális támogatási összeg kihasználására az alábbi utak javasoltak: 
1./ Vásártér körüli meglévő szilárdburkolatú út felújítása 
2./ Vásártéri út folytatása Dörnei dűlő irányában új, szilárd útburkolat építésével 
3./ Buckói út elejétől új, szilárd útburkolat építésével 
Ezeknek az összes bekerülési költsége 113.500.000.- Ft. 
A nem maximális támogatási összeg kihasználására a Vásártér körüli meglévő 
szilárdburkolatú út felújítása. 
A tervezés alapján a pályázat összköltsége 55.000.000.- forint lenne, amely magába 
foglalja a gép/eszközbeszerzés és a külterületi utak kivitelezés költségein kívül a 
projekt előkészítés (tervezés díja, hatósági eljárás díjak, tanácsadói díjak), 
közbeszerzés, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság és a 
könyvvizsgálat költségeit is. 
A második célterület esetén (eszköz/gép beszerzés) ezen projekt javaslatnál is a 
maximális támogatást igényelné az önkormányzat. 
Ezen projektjavaslat esetében az önkormányzati önerő mértéke körülbelül 13.750.000 
forint lenne, amely összegből 2016. évben 370.000.- forint merülne fel – tervezés 
költsége -, a különbözet, azaz 13.380.000.- forint a 2017. évi költségvetést terhelné. 
Basky András polgármester 
Azt mondtuk, hogy óvatosabban kellene tervezni a pályázattal, mert nem látjuk a jövő 
évi költségvetést. 55.000.000.- Ft-ot kellene hozzátenni a pályázathoz. Ezt nem merem 
felvállalni. Kihagyni nem lehet, a Vásártér melletti utat meg kell csinálni. Ha 100 
millió forintra pályáznánk, akkor a Buckói út is felújításra kerülne. Lehet, hogy a 
nagyobb összeggel nem lenne szerencsénk. 
Azt szeretném tudni, hogy a 100 millió forinttal induljunk el, vagy az olcsóbb 
összeggel, s hogy a Vásártér melletti út megvalósításra kerüljön. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
A Mezőgazdasági Bizottság a II. verziót szavazta meg. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Aki javasolja, hogy a II. verzió elfogadását, mely a Vásártér körüli meglévő 
szilárdburkolatú út felújítását foglalja magában, melynek önrésze 13.500.000.- Ft, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
95/2016. (XI. 22.) PEB hat. 
Hozzájárulás adása a „Külterületi helyi közutak fejlesztése”  
című pályázati kiírás vonatkozásában a pályázat benyújtását 
megalapozó előkészítő munka elkezdéséhez 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
  hogy a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati kiírás 
  vonatkozásában a II. verziót javasolja benyújtásra, mely a Vásártér körüli  
                      meglévő szilárdburkolatú út felújítását foglalja magában, melynek  
                      önrésze 13.500.000.- Ft. 
  Határidő: 2016. november 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
8./ Napirendi pont 
A helyi adó rendeletek felülvizsgálata 
Sebők Márta PEB elnök 
A helyi adótörvénnyel szinkronban kell, hogy legyen a helyi önkormányzat 
adórendelete. Figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat, az adóalanyokat és a helyi 
ismérveket. Ezeknek meg kell felelni. Ez eddig is megfelelt. A helyi adótörvény 
maximálisan figyelembe veszi a helyi adóalanyok fizetési képességét. Ezeknek a helyi 
adottságoknak gazdaságfejlesztő hatásuk van. Az előterjesztést támogatom. Aki ezt 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi határozatot hozta: 
 
96/2016. (XI. 22.) PEB hat. 
A helyi adó rendeletek felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága elfogadásra javasolja az elő- 
   terjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2016. november 24. 
   Felelős:     A bizottság 
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9./ Napirendi pont 
Közterületek névadása 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérném Belusz Lászlót, hogy mondjon erről néhány szót. 
Belusz László bizottsági tag 
A közterület elnevezéssel érintett területek: 
 
I. „Szappanos / Nagy Sándor dűlő”: 2506/1, 2528/70, 2528/11, 2539/15, 2555/4, 
2569/30, 2569/32, 1660 hrsz-ok 
Az ún. vasúton túli terület évtizedek óta belterület, beépítettségét tekintve 
szórványosan beépített, jórészt rendezetlen telekviszonyok jellemzik.      
Javasolt elnevezések: Berkenye / Boróka / Búzavirág utca.   
 
II. Bartók Béla köz: 1650 hrsz. 
 
A Bartók Béla út 43 és 45 számú házak között nyílik egy kis köz, amelyikről 3 
belterületi ingatlan közelíthető meg. Javasolt elnevezések a közeli fő út alapján Bartók 
Béla köz. 
 
III. Liszt Ferenc köz: 1605/31 hrsz. 
A közterület néhány éve jött létre a Liszt Ferenc utca még be nem épített szakaszának 
a végében, jelenleg üres telkek közelíthetők meg róla. 
          
IV. Kodály Zoltán köz: 2606/3 és 2605/18 hrsz. 
A Kodály Zoltán és Kálmán Imre utcákat összekötő közterület. Jelenleg csak az egyik 
oldala beépített, 2 ingatlan közelíthető meg.    
 
V. Csatorna köz / Árok utca: 2574/3 hrsz. 
A közterületről ingatlan nem közelíthető meg, de a rend kedvéért javaslom, hogy 
kapjon elnevezést ez a közterület is. 

  
VI. „Piroska (Gattyán) dűlő”: 2605/34, 2605/49 (Buckói út is), 2605/43 (Buckói út is), 
2605/67, 2605/402605/37 hrsz-ok 
A „zenész utcák” végében, a Bartók Béla utat és a vasúti kereszteződés túloldalán lévő 
Pacsirta utcát összekötő út. A közterület mentén vegyesen található bel- és külterületi 
fekvésű ingatlan, azonban végig beépítésre szánt terület, tehát a „belterületi” 
címképzési kötelezettség vonatkozik rá. 
   
VII. Szent Imre tér és a piac: 1588/30 és 1587 hrsz-ok 

 
A fentiektől eltérően problémás a piac és környékének elnevezése, számozása. A piac 
mellett helyezkedett el korábban a vásártér is, ezért a közterületnek tér jellege és 
egyoldali beépítése volt, logikus volt a Szent Imre tér elnevezés. A vásártér 
elköltöztetésével és a terület felparcellázásával kialakult a másik oldali teleksor, 
megszűnt a tér jelleg, a számozás pedig spontán módon alakult: az utca végén 
visszafordult és emelkedett tovább egyesével, az utca elején pedig a szemközti számok 
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„perezésével” vették fel az új házak a címet. Javasolt a piactér és az utca 
szétválasztása, előbbinek meghagyva a Szent Imre tér nevet, az épülő új társasháztól 
(1588/29 és 1552 hrsz-ok) kezdődően pedig Szent Imre utca néven átnevezni az ingatlanokat 
  
VIII. Ceglédi út – Május 1 út – Ságvári utca: 699 hrsz 
Az előzőhöz némiképp hasonló számozási, elnevezési zavar van a Ceglédi út és a 
Május 1 út – Ságvári utca elején.  
1. A Ceglédi út elején az eredeti 1-es szám az ún. Bagolyvár épülete. A kollégium 
épületére jelenleg is használatban van a Ceglédi út 1. megnevezés, bár az ingatlan-
nyilvántartás azt nem tartalmazza és a szám kettős használata miatt zavaró. Az iskolai 
épületegyüttes ingatlanának címe a nyilvántartás szerint: Szabadság tér 13. Az 
intézmény részére a Ceglédi út 1. szám úgy biztosítható, ha a jelenlegi Ceglédi út 1. 
(Bagolyvár épülete) átszámozásra kerül 1/a számra, illetve az új közterületre. 
A közterület nevének a Tópart utca/sétány, vagy a lajosmizsei származású sportoló 
után Polyák Imre utca/sétány elnevezés javasolt. 
 
Sebők Márta PEB elnök  
Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?  
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Polyák Imre megérdemelte volna, hogy a nagy sportcsarnok lett volna elnevezve róla. 
Mindkét sportcsarnoknak nevet kell adni. Polyák Imre utca is lehetne. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm.  Aki elfogadja a javasolt közterület elnevezéseket, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
97/2016. (XI. 22.) PEB hat. 
Közterületek névadása 

HATÁROZAT 
   

I.Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága  a lajosmizsei „Szappanos / Nagy Sándor dűlő”: 2506/1, 2528/70, 2528/11, 
2539/15, 2555/4, 2569/30, 2569/32, 1660 hrsz-ú ingatlanoknak 2016. december 31-i 
hatállyal a Boróka 
utca nevet javasolja. A házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága a lajosmizsei 1650 hrsz-ú ingatlannak 2016. december 31-i hatállyal a 
Bartók Béla köz nevet javasolja. A házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
III. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága a lajosmizsei 1605/31 hrsz-ú ingatlannak 2016. december 31-i hatállyal a 
Liszt Ferenc  köz nevet javasolja. A házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
IV. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága a lajosmizsei 2606/3 és 2605/18 hrsz-ú ingatlanoknak 2016. december 31-i 
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hatállyal a Kodály Zoltán. köz nevet javasolja. A házszámozás páros-páratlan rendszer 
szerinti lesz. 
 
V. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága a lajosmizsei 2574/3 hrsz-ú ingatlanak 2016. december 31-i hatállyal a 
Csatorna köz / Árok utca / nevet javasolja. A házszámozás páros-páratlan rendszer 
szerinti lesz. 
 
VI. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága a lajosmizsei 2605/34, 2605/49, 2605/43, 2605/67, 2605/402605/37 hrsz-ú 
ingatlanoknak 2016. december 31-i hatállyal a Szamóca. utca nevet javasolja. A 
házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
VII. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága a lajosmizsei 1588/30 hrsz-ú és a 1587 hrsz-ú ingatlanok elejének megtartja 
a Szent Imre tér elnevezést folyamatos számozással; az 1587 hrsz- ingatlan 1552 és 
1588/29 hrsz-októl a Vörösmarty utcáig terjedő szakaszának 2016. december 31-i 
hatállyal a(z) Szent Imre utca nevet javasolja. A házszámozás páros-páratlan rendszer 
szerinti lesz. 
 
VIII. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága a lajosmizsei 699 hrsz- ingatlan Ceglédi úttól a Május 1 útig terjedő 
szakaszának 2016. december 31-i hatállyal a Tópart utca nevet javasolja. A 
házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
Határidő: 2016. november 24. 
Felelős:     A bizottság 
 
 
10./ Napirendi pont 
Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása pályázat keretében 
Sebők Márta PEB elnök 
A Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban: MKSZ) honlapján 2016. október 21. 
napján jelent meg a pályázati felhívás és útmutató az Országos Tornaterem Felújítási 
Programhoz kapcsolódóan. 
Az alábbi két pályázati kategóriában lehet támogatási igényt benyújtani: 

I. Pályázati kategória: 
Szabvány méretű kézilabda pályával rendelkező (20 x 40 méter) termek és/vagy 
a hozzájuk tartozó öltözők, továbbá az egyéb, sportcélú kiszolgáló helyiségek 
felújítása. 

II. Pályázati kategória: 
Elsősorban, de nem kizárólag a kézilabdázásra alkalmas (20 x 40 méter) termek 
és/vagy a hozzájuk tartozó öltözők továbbá az egyéb, sportcélú kiszolgáló 
helyiségek felújítása. 

  
A pályázaton igényelhető támogatás összege: 
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I. pályázati kategória 
Alsó határa: 50 millió forint. 
Felső határa: 100 millió forint. 
 
II. pályázati kategória 
Alsó határa: 5 millió forint. 
Felső határa: 50 millió forint. 
 
Egy 5 %-os pályázati biztosítékot is fizetni kell. Esetleges sikertelen pályázat esetén az 
1.800.000.- Ft-ot visszautalja az Egyesület. 
A 6 millió forintra pályázzunk. 
Belusz László bizottsági tag 
Fénycsöves lámpatestek vannak, ez kerülne felújításra, valamint a szellőző 
berendezések.is. Ez a 6 millió forintba beleférne. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Akkor ez támogatható? Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
98/2016. (XI. 22.) PEB hat. 
Pályázat benyújtása a Polyák Imre Sportcsarnok 
világítási rendszerének korszerűsítésére 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
  a pályázat benyújtásra kerüljön a Polyák Imre Sportcsarnok világitási 

rendszerének korszerűsítésére  az előterjesztés határozat-tervezet szerint. 
A bekerülési költsége 6 millió forint, amelyből a benyújtáshoz szükséges 
önerő 5 %-os. 

  Határidő: 2016. november 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
99/2016. (XI. 22.) PEB hat. 
Sport célú együttműködési megállapodás kötése 
a Fekete István Általános Iskolai Sportegyesülettel 
 
 
 

HATÁROZAT 
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  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
  hogy az előterjesztés mellékletét képező  sport célú együttműködési  
                      megállapodás megkötésre kerüljön a Fekete István Általános Iskolai  
                      Sportegyesülettel. 
  Határidő: 2016. november 24. 
  Felelős:    A bizottság 
 
11./ Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, bejelentenivalója? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 11.45 
órakor. 
 
                                                               
 
 

K.mf. 
 
 
 
  Sebők Márta      Belusz László 
  PEB elnök      PEB tag 
         jkv. aláírója 
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