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A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
2016. szeptember 19-én, reggel 8.00 órakor megtartott  n y í l t  

bizottsági üléséről 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
67/2016. (IX. 19.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága Ügyrendjének 
módosítása 

68/2016. (IX. 19) PEB hat. A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő  
Fejlesztési Terv véleményezése 

69/2016. (IX. 19.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2016. (…) önkormányzati 
rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. 
(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

70/2016. (IX. 19.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2016. (….) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjról szóló 2/2012. (VI. 
01.) önkormányzati rendelet módosításáról II. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

71/2016. (IX. 19.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2016. (…..) önkormányzati 
rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről 

72/2016. (IX. 19.) PEB hat. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának kérelme ingatlan 
használatra 

73/2016, (IX. 19.) PEB hat. Hozzájárulás az EFOP-3.3.2-16 azonosító számú 
pályázati felhívásra pályázat benyújtására 

74/2016. (IX. 19.) PEB hat. Az EFOP-3.3.2-16 kódszámú Kulturális 
intézmények a köznevelés eredményességéért 
pályázat benyújtásához kapcsolódó döntés 

 
75/2016. (IX. 19.) PEB hat Z á  r t  ülési határozat 

 
 
 



 2

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. szeptember 19-én, hétfőn reggel 8.00 
órakor a Városháza Dísztermében megtartott  n y í l t  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 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Konta Anita vezető tanácsos 
      Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
      Vörös Róbert BÁCSVÍZ Zrt részéről 
      Fegyver Sándor BÁCSVÍZ Zrt részéről 
      Gulyás Attiláné pénzügyi ügyintéző 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Horváth Sándor pályázati referens 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai n y í l t  bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 
fő jelen van. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok 
mindenki előtt ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más 
önálló napirendi pont tárgyalására, illetve módosításra javaslata. Az 5./ ponthoz 
vendégeink érkeztek a BÁCSVÍZ Zrt-től a Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 
kapcsán, ezért e napirendi pontot tárgyalnánk elsőként, s a meghívó szerinti 1./ 
napirendi pont 2./ napirendi pontként kerül megtárgyalásra. 
Egy személyi ügyeket érintő beadvány került be, ennek tárgyalása zárt ülés keretében 
fog lebonyolódni. A bizottságnak is beszélni kell erről a beadványról. Szeretném, ha 
mindkét fél jelen lenne a zárt ülésen, a munkáltató és az érintett is. Aki ezzel a 
módosítással elfogadja a napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága Ügyrendjének módo-  polgármester 
     sítása 
2./ A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési  Basky András 
     Terv véleményezése       polgármester 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     ……/2016. (…) önkormányzati a 2016. évi költségvetésről polgármester 
     szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     ……/2016. (….) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica polgármester 
     Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 21/2012.    
     (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról II. Csatla- 
     kozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz- 
     töndíjrendszerhez 
5./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …../2016. (….) önkormányzati rendelete a vendéglátást foly- polgármester 
      tató üzletek éjszakai nyilvántartási rendjéről 
6./ Lajosmizse Város Roma Nemzetiség Önkormányzatának ké- Basky András 
      relme ingatlan használatra      polgármester 
7./ Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Műve- Basky András 
     lődési Háza és Könyvtára részére     polgármester 
8./ Egyebek 
 

Z á r t   ü l é s  
 
1./ Kisjuhász József áthelyezése az iskola konyháról az óvoda  Tengölics Judit 
konyhára         IGSZ vezető 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága Ügyrendjének módosítása 
Sebők Márta ÖB elnök 
Bujdosó János képviselő úr 2016.07.17. napon elhunyt. Az elhunyt képviselő a 
Gazdakör- Lajosmizse jelölő szervezet kompenzációs listája alapján szerzett 
mandátumot. Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy 
Bujdosó János önkormányzati képviselő mandátuma a képviselő 2016.07.17. napján 
bekövetkezett halála következtében megüresedett és a megüresedett mandátumot a 
48/2014 (IX.09) HVB határozattal nyilvántartásba vett Gazdakör- Lmizse jelölő 
szervezet kompenzációs listáján szereplő Sápi Zsomborné tölti be.  Erre tekintettel 
szükségessé vált a Bizottság Ügyrendjének módosítása az I/2 pont tekintetében, és 
szükséges Sápi Zsombor Antalné nevének átvezetése a nem képviselő bizottsági tagok 
jegyzékéből az önkormányzati képviselők jegyzékébe.  
Ezzel a módosítással lép hatályba a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Ügyrendje. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
67/2016. (IX. 19.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága Ügyrendjének módosítása 
 

 
  HATÁROZAT 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottsága  - Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról  szóló  11/2011.  (IV. 
14.) önkormányzati rendelet 32. § (6) bekezdésében foglaltak alapján - a 
Bizottság 9/2014. (XI. 19.) PEB határozattal elfogadott Ügyrendjét az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
a) Az Ügyrend I/2 pontjában szereplő Sápi Zsomborné „nem képviselő 

tag” szövegrész helyébe Sápi Zsomborné „önkormányzati képviselő” 
szöveg lép. 

 
2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottsága Ügyrendjének módosítása a határozat elfogadásával 
lép hatályba. 
 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága felkéri a jegyzőt az egységes szerkezetű Ügyrend 
elkészítésére. 

Felelős: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
Határidő: 2016. szeptember 19. 

 
 
2./ Napirendi pont 
A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 
Sebők Márta PEB elnök 
A BÁCSVÍZ Zrt képviselőit tisztelettel köszöntöm. A BÁCSVÍZ Zrt-től megkaptuk az 
ivóvíz fejlesztésre és a csatornamű fejlesztésre vonatkozó tervet.  
I. ütem: részletes műszaki terv és ez alapján készült költségkalkuláció (1. év), 
II. ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés (2–5. év), 
III. ütem: távlati műszaki terv és költségbecslés (6–15. év). 
A Gördülő Fejlesztési Tervben le lett írva, hogy milyen fejlesztések lennének és 
milyen hosszú csatornánk van. A 9. oldal: éves bérleti díj 10.892.000.- Ft, ez csekély 
összeg, 5.700.000.- Ft-tal tartozunk a BÁCSVÍZ Zrt-nek, mert az elmúlt évi 
fejlesztések nem fedezték a fejlesztési díjakat 
Vörös Róbert BÁCSVÍZ Zrt képviselője 
Az ivóvíz ágazati oldalon többletfelhasználás volt, a csatorna oldalon elmaradás. A 
különbözet akkor rendezve lett. Vizi-közmű fejlesztési hozzájárulásként át lett utalva 
az önkormányzatnak 1,3 millió forint összeg. Ezt is figyelembe kellene venni 
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forrásoldalon az önkormányzatnál. A keretfinanszírozást meg szokták engedni az 
önkormányzatnak. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez nem előnyös, mert mínusz 3.851.000.- Ft van. 
Vörös Róbert BÁCSVÍZ Zrt képviselője 
Ha forrásoldalon figyelembe vesszük a fejlesztési hozzájárulást és az 1,3 millió 
forintot, akkor is az áthozott maradvány mínuszos. Többet használtunk fel felújításra, 
mint a bérleti díj.  
Sebők Márta PEB elnök 
Alacsonynak gondolom a bérleti díjat, amit fizet a BÁCSVÍZ Zrt. 
Basky András polgármester 
Ez a díj be van fagyasztva. Vártuk azt, hogy az új szerződéseknél helyre teszik a 
dolgot. 
Sebők Márta PEB elnök 
A maradvány 12 millió forint, ezt az önkormányzati pénzből kell finanszírozni? 
Vörös Tibor BÁCSVÍZ Zrt képviselője 
A műszaki tartalom a II-III. ütemre van tervezve, az a rendelkezésre álló pénzügyi 
keret összegéig valósulhat meg. 
Basky András polgármester 
Az lenne a normális, hogy a vízdíj árába benne lenne a felújítás is. Az Energia Hivatal 
nem járult hozzá, hogy módosítsuk a szerződést. Ez országos probléma. 
Sebők Márta PEB elnök 
Én az induló bérleti díjjal vagyok gondságban. 
Basky András polgármester 
A jogszabályi háttér miatt nem tudunk különösebb intézkedést tenni. 
Fegyver Sándor BÁCSVÍZ Zrt részéről 
Az ÉCS tartalom határozta meg a nagyságrendet. Ahol a régi rendek voltak, ott az 
ÉCS. alacsony volt. A régi időben megállapított bérleti díj azért volt alacsony, mert a 
vízi-közmű hálózat értékcsökkenése alacsony volt. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az önkormányzat több soron rosszul járt, mert régi a rendszer, s nagyobb a 
meghibásodási lehetőség. A továbbiakban mi a teendő? A 9. oldalon bemutatott 
táblázat nagyon kritikus. 
Basky András polgármester 
Pár éven belül nem várható változás, mert a Közműszabályozási Hivatal azt mondja, 
hogy ezzel kell együtt élni. 
dr. Tóth Andrea irodavezető 
Amikor befagyasztották a bérleti díjat, akkor voltak eltérések, így az állam azt 
mondta, hogy egységesek legyenek a bérleti díjak. A részletszabályok nem születtek 
meg, ezzel meg lehetne állapítani a díjakat. 
Sebők Márta PEB elnök 
Nem kellene levelet írni ez ügyben? 
Vörös Róbert BÁCSVÍZ ZRt képviselője 
A rezsi díjak miatt nem nyúlnak hozzá a díjakhoz. 
Basky András polgármester 
Hiába igyekeztünk volna magasabb díjakat megállapítani, azt nem tudtuk volna 
megvalósítani. 
Vörös Róbert BÁCSVÍZ Zrt képviselője 
A mínuszos maradvány az új évben kevesebb lesz. Hosszú távon felújításokat, 
pótlásokat nagyon minimálisakat lehet tervezni. Ami befolyik pénz, vízi-közmű 
fejlesztésre lehet fordítani, de ez nincs akkora mértékű, mint a beadott igény. 
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Basky András polgármester 
Jelentősen megváltozott a helyzet amiatt, hogy az egész rendszert átdolgozták. Az új 
rendszerben, ami a rezsicsökkentés és a jogszabályi háttér miatt van, ezek a terhek az 
önkormányzatokra hárulnak. Amikor még az ármegállapítók mi voltunk, az volt a 
költség meghatározás, hogy a legalacsonyabb árak legyenek Lajosmizsén. Az új 
helyzetben, - ami a rezsii csökkentéssel bejött – azok a pénzek, amik fejlesztésre lettek 
volna fordítva, azt a rezsicsökkentés betudta. Amikor ez a szerződés megköttetett, a 
Képviselő-testület hagyta jóvá, nem ezzel számoltunk, hogy a változások ilyen lassan 
fognak beállni. Van egy állapot, amit befagyasztottak, és ebből nem jöttünk ki jól. 
Belusz László bizottsági tag 
Egy korábban rosszul megkötött szerződésnek a hozománya van itt, mert az 
önkormányzat próbált a lakosságnak kedvező feltételeket megteremteni. Az egész 
szerződésnek a lényegét nem értem, mert mienk a víz, és a csatorna, s nem képződik 
akkor bérleti díj, hogy megélni tudjunk, illetve fejleszteni. 
Minden belterületet el kell látni ivóvízzel és csatornával, mert ezekből a díjakból nem 
lehet létezni, s ez az önkormányzat ellehetetlenülését jelenti. 
Basky András polgármester 
Erről folynak az egyeztetések a TÖOSZ-on keresztül, és minden településnek 
problémája ez. 
Sebők Márta PEB elnök 
Írtunk levelet ez ügyben? 
dr. Balogh László jegyző 
Írtunk levelet az Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére. Nem volt az a 
szerződés rossz, amit megkötöttünk. Szeptembertől kötöttük meg, s a BÁCSVÍZ Zrt 
által szándékozott összegnek a harmadát kaptuk meg, mivel a díjat az éves volumenre 
kaptuk meg. A harmada időszak volt hátra, de háromszor akkora díjat kaptunk, mint 
ami járt volna, az lett a probléma, hogy a díjat befagyasztották. Az éves volumenre 
adta meg a bérleti díjat a BÁCSVÍZ Zrt 2015. szeptembertől decemberig. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A felújításnak a kivitelezője a BÁCSVÍZ Zrt, s az önkormányzat olcsóbb kivitelezőt 
sem választhat, így még rosszabbul jár az önkormányzat. Ha annyira alacsony a 
bérleti díj, akkor nem lehetne az alacsonyabb árat alkalmazni, mint más 
településeken? 
Sebők Márta PEB elnök 
Nincs lehetőség a szerződés felülvizsgálatára? 
dr. Balogh László jegyző 
A díjak be vannak fagyasztva. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Ha változatlanul hagynánk a bérleti díjat, s a BÁCSVÍZ Zrt a saját költségvetésére 
végezné el ezeket a felújításokat? 
Fegyver Sándor BÁCSVÍZ Zrt képviselője 
Nincs a BÁCSVÍZ Zrt-nek erre költségvetése. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e mód arra, hogy a következő bizottsági ülésre vizsgáljuk felül ezt a szerződést? 
Fegyver Sándor BÁCSVÍZ Zrt képviselője 
Nincs arra esély, hogy a bérleti díjakba belenyúljon az Energetikai és 
Közműszabályozási Hivatal. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez egy elég aggasztó tény, amivel szemben állunk.  A III. ütemnél ez a 114 millió 
forint mit jelent? 
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Fegyver Sándor BÁCSVÍZ ZRt képviselője 
Ez nem jelenti azt, hogy e meg is valósul. A III. ütemre most  még nem nagyon lehet 
tartozni, illetve megmondani, hogy milyen bérleti díjak lesznek. 
Basky András polgármester 
A víz- és csatornaszolgáltatásnál is van egy kormányzati szándék. Ezeknek a 
rendszereknek az átalakítása iszonyatosan problémás dolgok. Az állam belenyúlt, 
hogy az elképzeléseit megvalósítsa, de kiigazításra szorulnak ezek a rendszerek. Nem 
én találtam ki ezt a rendszert. 
Sebők Márta PEB elnök 
Kár, hogy nem történt semmi ez ügyben az elmúlt időszakban. Van-e még egyéb 
kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérdezem, hogy aki elfogadja a  2017-2031. 
évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 2 nem szavazattal – 3 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: 
68/2016. (IX. 19) PEB hat. 
A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő  
Fejlesztési Terv véleményezése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a 2017-2031. évi időszakra vonatkozó 
  Gördülő Fejlesztési Tervet nem javasolja elfogadni a Képviselő-testület- 
  nek. 
  Határidő: 2016. szeptember 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Fegyver Sándor BÁCSVÍZ Zrt képviselője 
A kéréseket összegyűjtjük. Forrás megjelölése nélkül nem küldhetjük el a hivatalba a 
Gördülő Fejlesztési Tervet. 
Basky András polgármester 
Amikor a 2017. évi költségvetésünk elkészül, akkor látjuk, hogy tudunk-e plusz forrást 
biztosítani. 
Fegyver Sándor BÁCSVÍZ Zrt képviselője 
Országos szinten tudnak a hiányosságokról, bízunk abban, hogy előbb-utóbb 
megállapítják a díjakat. 
Sebők Márta PEB elnök 
A költségvetésben ennek  a fedezete nem biztos, hogy rendelkezésre áll. 
Belusz László bizottsági tag 
Ha szeptember 30-ig nem fogadja el a Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervet, 
akkor mi a helyzet? 
Fegyver Sándor BÁCSVÍZ Zrt képviselője 
Lehet hiánypótlás 60 napig, akkor el fogják utasítani a Gördülő Fejlesztési Tervet és 
nem valósíthatók meg a beruházások, s lehet, hogy bírság is lesz kiszabva. A 
Képviselő-testület elfogadó határozatát mellékelni kell, ha nincs mellé téve, akkor 
elutasítják. 
 
8.45 órakor távoznak a BÁCSVÍZ Zrt képviselői. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Méltatlanul alacsony ez a bérleti díj.  
Belusz László bizottsági tag 
Ebből a pénzből nem látok semmi esélyt, hogy fejlesszünk. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Az új fejlesztéseket az önkormányzat csak a saját költségvetéséből tudja biztosítani. 
Belusz László bizottsági tag 
Mienk a víz és a csatorna, szomorú, hogy nekünk nem jut vissza pénz, amiből 
fejleszteni tudunk. 
 
 
3./ 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 
A költségvetési rendeletet több pontban módosítani kellett, melyek a következők: 
1./ Szociális ágazati pótlék támogatás: 775.846 Ft. 
2./ Főplébániai Karitász Alapítvány részére 500.000.- Ft támogatás. 
3./ Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére 250.000.- Ft támogatás. 
4./ Közfoglalkoztatási program támogatására 2016. július hónapra 5.420.089 Ft 
támogatás érkezett. 
5./ 2016. július 5-én 8.977.448 Ft közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg 
került kiutalásra az Önkormányzat részére. 
6./ 2016. augusztus 1-én 359.364 Ft közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg 
került kiutalásra az Önkormányzat részére. 
7./ a „Nyári diákmunka” program támogatására 2016. július hónapra 845.824 Ft 
támogatás érkezett. 
8./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi július havi kompenzációjára 
982.780 Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként 
kapott összeg. 
9./ Önkormányzati lakás felújítása 500.000 Ft előirányzat átcsoportosításra kerül a 
dologi kiadások közé. 
10./ Temetőnél üzembe helyezési költség került átvezetésre 63.700.- Ft. 
11./ Földmunkagép beszerzés 500.000.- Ft átcsoportosításra került a dologi kiadások 
közé. 
12./ A Lengyel emlékmű költségeire 1.000.000 Ft került elkülönítésre céltartalékban. 
Ennek szükséges az átcsoportosítása. 
Sebők Márta PEB elnök 
A táblázatban 169.169.- Ft van, a szövegben pedig 178.109.- Ft. Melyik összeg a jó? 
Gulyás Attiláné pénzügyi ügyintéző 
A táblázatban szereplő 169.169.- Ft a helyes összeg. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. 
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13./ A Testvérvárosi Találkozó költségeire 4.350.000 Ft került elkülönítésre 
céltartalékban. Ennek szükséges az átcsoportosítása a Dologi kiadásokra. 
14./ A közvilágítási lámpahelyek bővítése felhalmozási kiadásként szerepel a 
költségvetésben 2.000.000 Ft értékben. A bővítés, mint szolgáltatás valósul meg a 
szolgáltató részéről, így szükséges az összeg átcsoportosítása a dologi kiadások közé. 
15./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. július havi kompenzációjára 
140.462 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció. 
16./ Létszámváltozás:  +0,5 fő. A létszámhoz a bér, illetve a kapcsolódó járulékok 
finanszírozása nem szükséges. 
17./ költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. július havi kompenzációjára az 
IGSZ részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 334.445 Ft. 
18./ a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. július havi kompenzációjára az 
Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 118.364 Ft. 
A módosítások jogszerűek voltak. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, 
észrevétel? Nincs. Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
69/2016. (IX. 19.) 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 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
  2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rende- 
  letének módosítását. 
  Határidő: 2016. szeptember 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról II. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez. 
Sebők Márta PEB elnök 
Évről évre gyakorlat, hogy a jó képességű diákokat támogatjuk. Az elmúlt évben 4 
pályázat érkezett be. Kevés a jelentkezők létszáma. Egy pályázó csak elektronikusan 
küldte el a pályázatát, ezért ez érvénytelennek lett minősítve. Miért? 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
Papír alapon azért nem hozta be, mert meggondolta magát időközben, de egyébként 
központi előírás is, hogy papír alapon is be kell nyújtani a pályázónak a pályázatát. 
Sebők Márta PEB elnök 
A jövedelem határt akarjuk emelni. 
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Belusz László bizottsági tag 
Én azt javaslom, hogy minimum a kétszerese legyen a minimum jövedelemnek. 
Basky András polgármester 
Amivel nem tudunk mit kezdeni, hogy hivatalosan dolgozó emberek jövedelme 
nyomon követhető, s ennél fogva, ha valami picivel meghaladja a megállapított 
összeghatárt, de rá lenne szorulva, mégis kiesik a támogatásból. Akinek nincs 
hivatalos jövedelme, nem nyomon követhető, de papírforma szerint jogosult a 
támogatásra. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Ha felemeljük a határt, akkor több pályázó tudna kapni támogatást 
Belusz László bizottsági tag 
Legyen 60.000.- Ft a jövedelemhatár a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatnál a 
35.000.- Ft-ról. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. 
Aki egyetért a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjról szóló 
2/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendeletének módosításával úgy, hogy az egy főre 
jutó jövedelem összege a pályázatot benyújtóknál 60.000.- Ft legyen, s csatlakozni 
kívánunk az ösztöndíjrendszerhez, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
70/2016. (IX. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjról szóló 2/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról II. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
  hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
  Ösztöndíjrendszerhez az előterjesztés határozat-tervezetében foglal- 
  tak szerint, valamint fogadja el az előterjesztés határozat-tervezeté- 
  nek 1. sz. mellékletét úgy, hogy a rendelet-tervezet 1. § 1./ pontjában 
  a „35.000.- Ft-ot” szövegrész helyébe „60.000.- Ft-ot” szövegrész ke- 
  rüljön. 
  Határidő: 2016. szeptember 22. 
  Felelős:     A bizottság 
  
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (…) 
önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartartási 
rendjéről 
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Sebők Márta PEB elnök 
Erről kérdezném dr. Balogh László jegyző urat. 
dr. Balogh László jegyző 
Nem nagyon ismertük a Képviselő-testület álláspontját erről a kérdésről. Ami miatt 
most az előterjesztés tervezetet előterjesztette az, hogy megismerjük a bizottság 
véleményét, s ennek alapján meg tudjuk alkotni a Képviselő-testület álláspontját 
tükröző rendelet-tervezetet.  Az elmúlt hét végén olyan bulik voltak Lajosmizsén, ami 
a lakosság inger küszöbét meghaladta. Amíg az üzemeltetőt nem tudjuk érdekeltté 
tenni, hogy az üzemeltetésnek a terheit is viselje, és ne csak a hasznait, mert addig nem 
tudunk semmit tenni. Az üzemeltetést szeretnénk korlátozni, 22.00 – 6.00 óra között az 
üzemeltetést korlátozhatjuk, ezt bizottsági jogkörébe javasoljuk. Ezzel megteremtjük 
az érdekeltségét az üzemeltetőnek, hogy a szabályokat betartsa. Ez az engedély 
visszavonható legyen a feltételek nem teljesülése esetén. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Meg kellene határozni és engedni a nyitva tartást, ha érkezik is a panasz, akkor a féket 
nem szabad meghúzni 22.00 óránál. 
dr. Balogh László jegyző 
A lakosoknak az volt a problémája, hogy még vasárnap éjjel is volt buli. Két érdek 
van, a két érdek nem összeegyeztethető. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ha azt mondjuk, hogy vasárnap 10.00 órakor bezár a buli. 
dr. Balogh László jegyző 
Az a két kérdés, hogy buli legyen, hogy a környéken lakók tudjanak pihenni éjjel, ez 
nem egyeztethető össze. 
Basky András polgármester 
A vendéglátó egységnek tudni kell kezelni, hogy a vendégek is ott maradjanak. 
Sebők Márta PEB elnök 
A vendéglátó egység vezetőjét kellene rászorítani arra, hogy a rendet tartsa. 
Belusz László bizottsági tag 
Ha ne tudja tartani a rendet, akkor az üzemeltetés időpontját fogjuk változtatni. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Rugalmasabban fogalmaznám meg, nem úgy, hogy a szomszédok 2/3-a hozzájárul. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A szomszédoknak nem kell hozzájárulni az éjszakai nyitva tartáshoz. Évente nem 
kellene felülvizsgálni a nyitvatartási engedélyt, mert azt a visszavonásig kellene 
meghatározni. 
Belusz László bizottsági tag 
A 23.00 óra az kevés. Vasárnaptól csütörtökig maradjon a 10.00 óra. Péntektől 
szombatig maradjon a 24.00 óra. 
Sebők Márta PEB elnök 
A 11. §: a vendéglátó egységek vasárnaptól csütörtökig: 22.00 órától – 5.00 óráig 
legyenek zárva, péntek-szombaton 23.00 órától reggel 5.00 óráig, s reggel 5.00 órakor 
lenne nyitás. 
Megszűnik az „5 év”, s „határozatlan idő” lenne. 
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A szomszéd az 100 m-ig legyen szomszéd a bejárattól számítva 100 m-es körzetig. 
A 4.a.) pontot kivesszük. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
71/2016. (IX. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2016. (…..) önkormányzati rendelete a vendéglátást  
folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
  letnek a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 
  szóló önkormányzati rendelet-tervezetét az alábbi kiegészítések- 
            kel: 

- 11. §. a vendéglátó egységek vasárnaptól csütörtökig 22.00 órától – 
5.00 óráig legyenek zárva, 

  -    péntek-szombaton 23.00 órától reggel 5.00 óráig, 
  -    reggel 5.00 órakor nyitás, 
  -    „5 év” szövegrész helyébe „határozatlan idő” szövegrész kerül, 
  -    a szomszéd a bejárattól 100 m-es körzetig legyen szomszéd, 
  -    a 4.a.) pont kivételre kerül. 
 
  Határidő: 2016. szeptember 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiség Önkormányzatának kérelme ingatlan 
használatra 
Sebők Márta PEB elnök 
Baranyi-Rostás Rodrigó kérelmet írt a polgármester úrnak, hogy a Magyar Pünkösdi 
Egyház részére a Cédula-házat 2016. október 8-tól határozatlan időre szombati 
napokon 15.00 – 18.00 óráig ingyenesen rendelkezésükre bocsássák. Tudom 
támogatni. Télen a fűtés költségét ki fizeti? 
Basky András polgármester 
A Cédula-ház fűtése önkormányzati feladat. 
Sebők Márta PEB elnök 
Biztosítja a Cédula-ház a környékbeli lakosság nyugalmát? Ezt fogja biztosítani? 
Határozatlan időszakot kellene gondolni, hogy valóban megfelelő célra lehessen 
felhasználni szombati napokon 15.00 – 18.00 óráig Isten tiszteletre. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
Ennek a gyülekezetnek a vezetője megkeresett, s megnőtt erre az Isten tiszteletre az 
igény. Eddig magánháznál voltak, de nem fértek el. Nekem is voltak aggályaim, de az 
első pillanatban, ha nem megfelelően használják a házat, akkor én kezdeményezni 
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fogom, hogy visszavegyük a Cédula-háznak a használati jogát. Az Isten tiszteleten  
énekelnek, igéket hirdetnek. Kunszentmiklósról jön ez az egyház.  
Basky András polgármester 
Vörös István keresett meg bennünket, hogy szeretnének egy helyet kérni, s a Cédula-
házra gondoltak. Ők vállalják azt, hogy itt rendnek kell lenni. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Ez egy egyházközössége a Keresztény egyháznak. Az odamenő emberek ott rosszat 
nem tanulnak és hallgatnak, csak az alapvető szabályokat tartsák be. 
Sápi Zsomborné bizottsági  tag 
Ha a tisztántartás nem valósul meg, akkor megszüntethető legyen a Cédula háznak a 
kiadása. A fűtéshez lehetne hozzájárulás. 
Basky András polgármester 
Nincs az egyháznak annyi anyagi fenntartása, hogy tudja támogatni. Ha az általunk 
kért feltételeknek nem tudnak megfelelni, akkor fel lehet mondani a szerződést. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ingatlan használatra vonatkozó 
kérelmét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
72/2016. (IX. 19.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
kérelme ingatlan használatra 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának ingatlan 
  használatra vonatkozó kérelmét az előterjesztés határozat-tervezete 
  szerint. 
  Határidő: 2016. szeptember 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
7./ Napirendi pont 
Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára részére 
Sebők Márta PEB elnök 
Felkérem Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatót, hogy mondjon erről néhány szót.  
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatója 
Hasonló pályázatot már 2010-ben indítottunk. A „Kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért” című, EFOP-3.3.2.-16 azonosító számú pályázati felhívás alapján 
lehetőség van a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának 
megvalósítását támogató, a kínálatot gazdagító tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli 
kulturális tevékenységek kidolgozására és megvalósítására. 26 millió forint volt az 
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elnyert pályázat. A most megjelent pályázatnál azt mondtuk, hogy 5 együttműködési 
megállapodást szeretnénk kötni. 5-10 millió forint összeg a lehívható. Az intézmény 
költségvetéséből a pályázati hozzájárulás rendelkezésre fog állni. Az előterjesztés 
részletesen tartalmazza, hogy a pályázati felhívás milyen speciális szakmai elvárásokat 
támaszt a projekttel szemben. A fenntartás 5 év. A beadási határidő 2016. október 17-
től 2018-ig lehet. Az elején érdemes lenne beadni a pályázatot, mert akkor esély van a 
pályázat elnyerésére. A pályázat benyújtásához elvi hozzájárulást szeretnénk kérni. Az 
iskola és az óvoda vonatkozásában. Ezeket a foglalkozásokat mindenképpen 
szeretnénk fenntartani.  
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs. Részemről támogatható. 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: 
73/2016, (IX. 19.) PEB hat. 
Hozzájárulás az EFOP-3.3.2-16 azonosító számú 
pályázati felhívásra pályázat benyújtására 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2016. szeptember 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II: határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
74/2016. (IX. 19.) PEB hat. 
Az EFOP-3.3.2-16 kódszámú Kulturális intézmények 
a köznevelés eredményességéért pályázat 
benyújtásához kapcsolódó döntés 
 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2016. szeptember 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
8./ Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 
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Kérdezem, hogy van-e valakinek előadnivalója az egyebekben? Nincs. 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása, bejelentenivalója? Nincs. 
Megköszönöm a jelenelevők részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel berekesztem 
10.00 órakor, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk.  
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 
 


