
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
Ikt. sz.: LMKOH/2/26/2017. 
 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2017. augusztus 8-án, (kedden)  
14.30 órakor megtartott 

üléséről készült jegyzőkönyv 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
92/2017. (VIII. 8.) PEB hat. Fejlesztési irányvonalak meghatározása 
93/2017. (VIII. 8.) PEB hat. Döntés a Lajosmizsei Köztemető előtti közterület 

burkolása pótmunkájáról 
94/2017. (VIII. 8.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2017. (….) önkormányzati 
rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. 
(II. 20.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

95/2017. (VIII. 8.) PEB hat.Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
                                                      testületének …../2017. (….) önkormányzati               
                                                      rendelete a kiadások készpénzben történő                        
                                                      teljesítésének eseteiről szóló 10/2013. (III. 22.)   
                                                      önkormányzati rendelet módosításáról 
96/2017. (VIII. 8.) PEB hat.Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
                                                       testületének …./2017. (….) önkormányzati  
                                                       rendelete az Önkormányzatnak és az általa  
                                                       fenntartott intézményeknél a leltározási  
                                                       kötelezettségről szóló 26/2012. (VII. 06.)   
                                                       önkormányzati rendelet hatályon kívül   
                                                       helyezéséről 
97/2017. (VIII. 8.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2017. (….) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 
13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

98/2017. (VIII. 8.) PEB hat. Pályázat benyújtása a TOP-1.1.3-16 azonosító 
     számú felhívásra az iskolai konyha fejlesztésére 
99/2017. (VIII. 8.) PEB hat. A TOP-1.1.3-16 azonosító számú pályázat 

előkészítéséhez szükséges költségek biztosítása 
100/2017. (VIII. 8.) PEB hat. Az Egészségház (Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-

106.) fűtési rendszerének felújítása 
101/2017. (VIII. 8.) PEB hat. Pályázat benyújtása a TOP-3.2.1-16 azonosító 

számú felhívásra a Sury iskola épületének 
energetikai korszerűsítésére 
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102/2017. (VIIII. 8. ) PEB hat. Pályázat benyújtása az Európa a polgárokért 

testvérvárosi találkozók programra - 
103/2017. (VIII. 8.) PEB hat. Döntés a Rákóczi utcai óvodai tagintézmény 

fejlesztéséről 
104/20017. (VIII. 8.) PEB hat. Lajosmizse, Fülemüle utca 11. szám alatti 

ingatlan értékesítésére történő kijelölése 
105/2017.  (VIII. 8.) PEB hat. Lajosmizse, Csalogány utca 2. szám alatti 

ingatlan értékesítésére történő kijelölése 
106/2017. (VIII. 8.) PEB hat. Izsák, Mező utca 74. szám alatti ingatlan 

értékesítésére történő kijelölése 
107/2017. (VIII. 8.) PEB hat. Kecskeméti Tankerületi Központtal megkötött 

vagyonkezelési szerződés melléklete az átadott 
eszközök-, és ingatlanok értékéről 

108/2017. (VIII. 8.) PEB hat. Lajosmizséért Közalapítvány 2016. évi 
beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága 2017. augusztus 08-án, kedden 14.30 órakor a Városháza 
Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta   PEB elnök 
   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 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
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. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló, egyéb 
napirendi pont tárgyalására, illetve módosításra javaslata? Nincs, nekem az lenne a 
javaslatom, hogy az egyebek napirendi ponttal kezdjünk. Aki egyetért ezzel la 
módosítással a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Egyebek 
 - Fejlesztési irányvonalak meghatározása   Basky András 
          polgármester 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü-  Basky András 
     letének …../2017. (…) önkormányzati rendelete a  
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      2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkor-  polgármester 
      mányzati rendelet módosításáról 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek …../2017. (….) önkormányzati rendelete a kiadások   polgármester 
     készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló   
     10/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek …../2017. (…) önkormányzati rendelete az Önkor-  polgármester 
     mányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél a leltá- 
     rozási kötelezettségről szóló 26/2012. (VII. 06.) önkormány- 
     zati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
5./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András 
     ……/2017. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat polgármester 
     vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
     módosításáról  
6./ Pályázat benyújtása a Top-1.1.3-16. azonosító számú felhí- Basky András 
      vásra az iskolai konyha fejlesztésére     polgármester 
7./ Az Egészségház (Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.) fűtési Basky András 
     rendszerének felújítása       polgármester 
8./ Pályázat benyújtása a TOP-3.2.1-16 azonosító számú felhívá- Basky András 
     sára a Sury iskola épületének energetikai korszerűsítésére  polgármester 
9./ Pályázat benyújtása az Európa a polgárokért – testvérvárosi  Basky András 
     találkozók programra       polgármester 
10/ Döntés a Rákóczi utcai óvodai tagintézmény fejlesztéséről Basky András 
                 polgármester 
11/ Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre  Basky András 
       történő kijelöléséről       polgármester 
12/ Kecskeméti Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési  Basky András 
       szerződés melléklete az átadott eszközök-, és ingatlanok érté- polgármester 
       kéről 
13/ Lajosmizséért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfo- Basky András 
      gadásával kapcsolatos döntés meghozatala    polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Egyebek 

- Fejlesztési irányvonalak meghatározása 
Sebők Márta PEB elnök 
Megkérném a polgármester urat, hogy vezesse fel e napirendet. 
Basky András polgármester 
A legutóbbi testületi ülésen tárgyaltuk a Tűzoltóság áthelyezésének kérdéskörét. Az 
újabb ötleteket megvizsgáljuk. 
Az előterjesztés 11. oldalán látható, hogy 40.786.000.-Ft általános tartalék van, és 
céltartalék is van. A költségvetésünk tervezésekor voltak olyan tételek, amiket 
beterveztünk és döntés nem történt, vagy olyan döntés történt, mint a bölcsőde- 
fejlesztés, ami 30 millió forint lenne. Ez olyan tétel, ami a költségvetésben úgy lett 
megfogalmazva, hogy magánerős út- és járdaépítés, erre 10 millió forint lett 
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betervezve és 1.800.000.- Ft lett elköltve. Gondolkodni kellene arról, hogy melyik utat 
csináljuk meg. Van- egy 15 millió forintos multicar beszerzés, de nem tudjuk, hogy 
milyen gépet szeretnénk venni, ezt, vagy mást. Itt van 60-70 millió forint fejlesztésre, 
dönteni kellene arról, hogy ezt mire költjük. 
Egyik kérdéskör, hogy ki akarjuk költöztetni a parkosokat, de hova. Felvetődött a régi 
szülőotthon épülete, a Mathiász utcai épület, vagy külső ingatlanvásárlás, ha erre 
találunk megfelelő pályázatot. Együtt gondolkozzunk és határozzuk meg azt az 
irányvonalat, ami megfelelő. Az anyagok között van a TOP-os pályázat, egyik a 
konyhafejlesztés, a másik pedig a Sury iskolának az energetikai pályázata, ami 
előkészíti az épületet pályázat útján, energetikailag és felújítás szempontjából, hogy a 
kormányablak át tudjon költözni a Sury iskolába és ehhez lesznek olyan költségek a 
pályázat megnyerése után is arra, hogy a Sury iskolába át tudjon költözni a 
kormányablak. 70 millió forintos pályázati lehetőségünk van, de a fejlesztésbe nem 
tudunk mindent beletenni. Az is fontos, hogy a következő év hasonló paraméterekkel 
tudjon indulni, mint eddig. A következő költségvetésünkben is lesznek várhatón 
tartalékok, amiből fejlesztést tudunk megvalósítani, mindenképpen minden pénzt nem 
kell elkölteni, de véleményeket kérek arra vonatkozóan, hogy a tartalékunkból mi az a 
célszerű megoldás és feladatok, amiket el kell végezni. 
Sebők Márta PEB elnök 
A költségvetési rendelet le van könyvelve, és úgy maradt a 40 millió forint az általános 
tartalékban? 
Basky András polgármester 
Akkor lesz lekönyvelve, ha jóváhagyjuk. 
Sebők Márta PEB elnök 
A Tűzoltóság részére kaptunk 10 millió forintot, ez már benne van abban a 40 millió 
forintban? 
Basky András polgármester 
Benne van az általános tartalékban, a 40 millió forintban. 
Sebők Márta PEB elnök 
A bölcsőde felújítására félretett pénzt meghagynám, jelenleg nem szükséges felújítani 
a Mathiász utcai épületet. Valami olyan irányú fejlesztést kellene meghatározni, 
aminek konkrétan helyi adó növelő hatása van.  
dr. Török Tamás bizottsági tag 
A fejlesztésnek két oldalát látom, ami elengedhetetlenül fontos és muszáj megcsinálni, 
illetve ami bevételnövelő tevékenység, annak bevonzása szükséges. Egy nagyon 
praktikus dolgot láttunk, amikor a Rákóczi utcai óvodánál voltunk helyszíni bejáráson, 
hogy az épületen vastag szigetelés van, ami le fogja szorítani a fűtésszámlát. Fontos az 
ipari tevékenység, vállalkozások idevonzása. A fejlesztéseket olyan irányba vinném, 
amivel vagy pénzt takarítunk meg, vagy pénzt hozna később. 
Biztos, hogy jönnének a beszállító cégek is, akiket valamilyen módon fogadni kell. 
Sebők Márta PEB elnök 
Számos vállalkozás ment el Felsőlajosra, mert nem kapott megfelelő területet 
Lajosmizsén. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A rendezési tervben a lakossági kéréseket teljesítettük. 
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dr. Török Tamás bizottsági tag 
Egy kicsit előbbre kellene lépni ebbe az irányba. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Meg kellene nézni, hogy milyen konkrét vállalkozásoknak kell, és milyen konkrét 
terület. A Hungary Aliment Kft kérte, hogy az ott lévő területet minősítsük át 
iparterületté. 
Basky András polgármester 
A Márka sem kevés pénzért vette meg a területet. 
Sebők Márta PEB elnök 
Sávai László cége is kiment Felsőlajosra, mert nem talált megfelelő ipari területet a 
vállalkozásra. Ha valamennyi pénzünk van, amit be kellene fektetni, akkor ilyen 
hosszú távú fejlesztésekre kellene fordítani. Ha az Önkormányzatnak van pénze, ehhez 
hozzá tudnak-e rendelni ipari parkot? Most kellene megfogni a befektetőket. 
Basky András polgármester 
Ebben nem látom a megoldást. Komoly nagy vállalkozásoknak nem számít, hogy 
mennyi pénzért vásárolnak területet. 
Orbán Antal települési képviselő 
Nincs olyan ipari parkunk, ahova tudnának jönni ipari vállalkozások. 
Basky András polgármester 
Az elmúlt időszakban nem volt olyan nagy érdeklődés ipari területek iránt, mint a 
korábbi időszakban. Ha az a kívánság, hogy ipari területet vásároljunk, én azt is el 
tudom fogadni, kérdés, hogy milyen területeket vásároljunk ennek érdekében. A 
probléma csak ott van, hogy nem biztos, hogy azt a területet eladják, amit mi 
szeretnénk megvásárolni.  
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Kellene egy piacfelmérést végezni levél útján, hogy kinek milyen fejlesztési tervei 
vannak. Sok vállalkozási elképzelés volt és sok feltételrendszerrel. Az Önkormányzat 
a vállalkozások döntéseibe nem lát bele. Ipari parkot létesíteni bizonytalan módon nem 
lehet. Az ilyen gazdasági döntéseket az önkormányzat nem tudja magára vállalni. Fel 
kell mérni, hogy mik az igények és abba az irányba elmozdulni. A gazdasági szereplők 
elgondolásai nem biztos, hogy találkoznak a mi elképzeléseinkkel. Piacfelméréssel 
meg lehetne bízni egy profi céget, aki felmérné, hogy a Lajosmizsén és környékén 
lévő gazdasági vállalkozásoknak mik a célterületeik és milyenek a környezetvédelmi 
feltételeik. Pályázatot kellene kiírni a piacfelmérésnek és kutatásnak az elvégzésére. 
Lajosmizsének is profitálni kellene úgy, hogy Lajosmizsén is meg kellene teremteni 
azokat a feltételeket, amivel az ipari vállalkozásokat ide tudnánk csábítani. Akik 
ideköltöznek, azok Lajosmizse szolgáltatásait igénybe veszik, iparűzési adó 
többletbevételt eredményez. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Ha már befektetünk, akkor olyanba fektessünk be, ami hasznot hoz. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok: Elkészíthetnénk egy olyan írásos kiadványt, ami 
Lajosmizse nevezetességeit bemutatja. 
Basky András polgármester 
Jó irányvonal lenne felvenni a kapcsolatot egy olyan céggel, aki az ilyen 
beruházásoknak az elképzeléseit felmérje. Első lépés, hogy ipari övezetbe besorolt 
tulajdonhoz kell jutni. 
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Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Meg kellene kérdezni a vállalkozásokat, hogy milyen irányba szeretnének elmozdulni. 
Basky András polgármester 
Olyan megkeresés volt, ami arra vonatkozott volna, hogy ipari területet keresnek. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Látni kellene a költségvetési nagyságrendeket, hogy milyen költségekbe kerülnének az 
ipari övezetek kialakításai. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Bele kellene építeni egy biztosítékot, hogy csak akkor minősítsük át, ha valójában 
komolyan gondolkodik valaki. Egy adót is ki lehetne szabni a beépítetlen ipari 
területekre. Ha valaki spekulációt csinál területszerzés szempontjából, azt ki lehetne 
szűrni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Fel kell mérni, hogy melyik vállalkozónak milyen igénye van. 
Basky András polgármester 
A legjobb potenciát abban látom, hogy olyan cégekkel tudunk felvenni kapcsolatot, 
akik vállalkozásokat menedzselnek, a meglévő területek megvásárolhatók, ha olyan 
igény merülne fel, amiben tud az Önkormányzat segíteni, akkor segít. Kiadvány 
elkészítése is szóba jöhet. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Egy céget kellene megbízni, aki felderítené, hogy ebben a térségben a cégek milyen 
típusú területeket keresnek. A megbízott cég végezzen egy piackutatást. Erre 
pályázatot kellene kiírni. 
Belusz László bizottsági tag 
Nem kell nekünk területet vásárolni és erre pénzt befektetni, mert minden cégnek más 
az igénye minden szempontból. Olyan cég kellene, aki előtérbe helyezné Lajosmizse 
helyzetét. Egy céget kellene megbízni, aki a kisebb cégeket becserkészné és utána 
lehetne vásárolni területet, összehozni olyan emberrel, akitől területet lehet vásárolni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Meg kellene bízni egy céget, aki a rendezési tervnek a főbb részeit levetítené filmben. 
Egy írásos kiadványt kellene készíteni, s helyzetfelmérés a vállalkozások részéről. 
Basky András polgármester 
Egy cégnek a megkeresése fontos, ha vannak konkrét esetek, akkor azokra rá tudunk 
mozdulni, hogy miben tudunk a segítségükre lenni. 
 
dr. Török Tamás 15.00 órakor eltávozott az ülésről, a bizottság a továbbiakban 4 fővel 
határozatképes. 
 
Basky András polgármester 
Olyan irányba kellene elmozdulni, hogy kifejezetten az idejönni szándékozó cégekkel 
felvenni a kapcsolatot. Ezt a honlapra fel tudjuk tenni, s ez egy kis filmben az 
ideérkezőknek bemutatja a lehetőséget. A kiadványt annak függvényében kellene 
elkészíteni, hogy mi az, amit a kiadványban célszerű lenne beletenni. (infrastruktúrát, 
vállalkozási lehetőséget hogyan tüntetjük fel.) 
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Sebők Márta PEB elnök 
Szeptemberben ez legyen napirendi pont és a Lajosmizse várossá nyilvánításának 
megemlékezését is napirendi pontként javaslom felvenni. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta:  
92/2017. (VIII. 8.) PEB hat. 
Fejlesztési irányvonalak meg- 
határozása 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testület- 
   nek, hogy „a fejlesztési irányvonalak meghatározása” tárgyú 
   témakör, valamint „a  Lajosmizse várossá nyilvánításáról meg- 
   emlékezés” tárgyú témakör is legyen napirendi pont a követke- 
   ző soros testületi ülésen. 
   Határidő: 2017. augusztus 10. 
   Felelős:     PEB 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (….) 
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
A költségvetési rendelet több ponton módosításra került. 
1./ Közfoglalkoztatási program támogatására 2017. május hónapra 5.709.587 Ft 
támogatás érkezett. 
2./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi június havi kompenzációjára 
511.374 Ft 
3./ 2017. évi június hóra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra–
összesen 1.096.020 Ft értékben 
4./ 2017. június. hónapban a Műv.ház részére kulturális illetménypótlék került 
kifizetésre 268.399.- Ft összegben. 
5./ A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása” jogcím 
alapján kapott támogatás: 834.628 Ft, 
6./ A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális 
hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására érkezett támogatások: 
A támogatói okirat kiadását követő 15 napon belül (1. rész)   4 977 768, - Ft 
2017. augusztus 31-éig (2. rész)      1 659 256, - Ft 
2017. október 31-éig (3. rész)      1 659 256, - Ft 
7./ Művelődési Ház és Könyvtár mosdójának felújítása 
8./ Köztemető előtt a kapuk gyephézagos térkő burkolattal való ellátása. 
9./ Lajosmizse Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” című 
projektje 8.996.395,- Ft összegű támogatásban részesült. 
10./ 2016. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg került 
visszafizetésre a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére 189.473 Ft összegben.   
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11./ A havária jellegű felújítási munkákra kötött szerződés alapján további 840 459 Ft 
plusz forrás biztosítása szükséges. 
12./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. június havi kompenzációjára 
52.582 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció. 
13./ a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. június havi kompenzációjára az 
IGSZ részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 185 024 Ft. 
14./ a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. június havi kompenzációjára az 
Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 34 770 Ft. 
15./ kulturális illetménypótlék, összege: 268 399 Ft  
16./ könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás összege: 834.628 Ft  
 
Keresztes Ferenc elment az ülésről 15.15 órakor, az ülés a továbbiakban 3 fővel 
határozatképes. 
 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
93/2017. (VIII. 8.) PEB hat. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 
előtti közterület burkolása pótmunkájáról 

HATÁROZAT 
                           Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
                           Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
                           az előterjesztés határozat-tervezetét. 
                           Határidő: 2017. augusztus 10. 
                           Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
94/2017. (VIII. 8.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (….) 
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
                             Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
                             Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
                             a költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének 
                             módosítását. 
                             Határidő: 2017. augusztus 10. 
                             Felelős:     PEB 
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3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (….) 
önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 
szóló 10/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez az önkormányzati rendeletünk 2013. márciusában született. Időközben új feladatok, 
új fogalmak jelentek meg, a települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás új 
definiálása szükséges. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 
10/2013. (III. 22.) önkormányzati rendeletének módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
95/2017. (VIII. 8.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (….) 
önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 
szóló 10/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

                                Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
                                zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
                                tületnek a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 
                                szóló 10/2013. (III. 22.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
                                Határidő: 2017. augusztus 10. 
                                Felelős:     PEB 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (….) 
önkormányzati rendelete az Önkormányzatnál és az általa fenntartott 
intézményeknél a leltározási kötelezettségről szóló 26/2012. (VII. 06.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Sebők Márta PEB elnök 
A leltározási szabályzat háromévente leltározási kötelezettséget írt elő. A kétévente 
történő leltározásról szóló önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs.  
Elfogadásra javaslom az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél a 
leltározási kötelezettségről szóló 26/2012. (VIII. 06.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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96/2017. (VIII. 8.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
 …./2017. (….) önkormányzati rendelete az Önkormányzatnál 
 és az általa fenntartott intézményeknél a leltározási kötelezettségről 
 szóló 26/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet hatályon kívül  
helyezéséről 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézmények- 
  nél a leltározási kötelezettségről szóló 26/2012. (VII. 06.) önkormány- 
  zati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati 
  rendelet-tervezetét. 
  Határidő: 2017. augusztus 10. 
  Felelős:     PEB 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Az Önkormányzat intézményeinél az intézmény feladatainak az ellátásához különféle 
eszközöket használt fel. Ezek az eszközök az intézményeknél ingyenes használatban 
voltak és át kell minősíteni vagyonkezelésbe. Az IGSZ csak olyan eszközökre adhat be 
pályázatot, amik vagyonkezelésben vannak. Minden intézménynek külön kell 
leltározni, mi ennek az értelme. Az, hogy az IGSZ-nél átvezetjük, az rendben van, de a 
többi intézménynél miért? 
dr. Balogh László jegyző 
Azért szükséges, hogy egységes legyen. 
Basky András polgármester 
Amikor az Önkormányzatnál van az ingatlan, sokszor van az, hogy meg kell osztani a 
beruházási és a pénzügyi dolgokat. Az elmúlt időszakban az a tendencia, hogy az 
intézmények vagyonkezelésébe legyenek az eszközök. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Sokkal egyszerűbb, ha az intézménynél van a vagyonkezelői jog. 
dr. Balogh László jegyző 
Ha vagyonkezelésben van, akkor minden az intézménynél van. 
Basky András polgármester 
A Pénzügyi Irodának az volt a javaslata, hogy adjuk át vagyonkezelésbe az 
intézmények eszközeit. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Nem valósíthatók meg jóváhagyott döntés nélkül és tervtől eltérő dolgok. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Van-e még valakinek észrevétele? Nincs. Aki az önkormányzat 
vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet-tervezetének módosítását 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
97/2017. (VIII. 8.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek  az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV.27.) 
   önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.  
   Határidő: 2017. augusztus 10. 
   Felelős:     PEB 
 
6./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a TOP-1.1.3-16 azonosító számú felhívásra az iskolai konyha 
fejlesztésére 
Sebők Márta PEB elnök 
A délelőtt folyamán részletesen megtárgyalásra került, elmondanám a főbb 
gondolatokat. 
A TOP-1.1.3-16 azonosító számú felhívásra előkészítések történtek az iskolai konyha 
fejlesztésére. A konyha műszaki tartalmának a pontosítása még folyamatban van. 70 
millió forintos projektet célzott meg az Önkormányzat. 32 millió forintig van 
betervezve. Ebben még nincsenek benne az eszközök. 70 millió forintból ki fog jönni a 
projekt. A konyha bővülne adagszámban és terület vonatkozásában is. Kibővülne 
raktárral, öltözővel, kazánházzal. Külön fűtésrendszer épülne a konyha és az étkező 
között Új ablak kerülne megnyitásra az udvaron az étkezőnél. A jelenlegi kézmosó 
résznek a fele leválasztásra kerülne, és a folyosóról nyílna egy akadálymentes mosdó, 
hogy ne kelljen átmenni az iskolán keresztül. 
A konyharésznél a főzőüst beszerelésre kerülne. A fekete mosogató és az edényraktár 
össze lenne nyitva. Két főzőzsámoly lenne és a hűtőszekrény. A bútorbeszerzés ebben 
a projektben nem támogatható, erre van külön pályázat, ez olyan pályázat, amit vagy 
az iskola, vagy az IGSZ tudna megpályázni. Július 1-jén nyíltak meg ezek a pályázati 
lehetőségek, amelyek a bútorok beszerzését támogatnák. Ezek a pályázatok 100 %-os 
támogatottságúak.  
A tetőablak elbontásra kerülne, félkör alakú, elhúzható tető lenne, ami a tetőszellőzést 
is biztosítaná. A fűtés is leválasztásra kerülne az iskolától, a meleg víz már 
leválasztásra került, a hidegvíz külön mérhető.  Ha a fűtés is leválasztható lesz, akkor a 
konyhablokk külön egységet tudna képezni. 100 %-os támogatottságú, elfogadásra 
javaslom.  
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, hogy pályázat kerüljön 
benyújtásra a TOP-1.1.3-16 azonosító számú felhívásra az iskolai konyha fejlesztésére, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
98/2017. (VIII. 8.) PEB hat. 
Pályázat benyújtása a TOP-1.1.3-16 azonosító 
számú felhívásra az iskolai konyha fejlesztésére 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolta a Képvi- 
   selő-testületnek  az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. augusztus 10. 
   Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, (a TOP-1.1.3-16 azonosító 
számú pályázat előkészítéséhez szükséges költségek biztosítása) kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, - az alábbi határozatot hozta: 
99/2017. (VIII. 8.) PEB hat. 
A TOP-1.1.3-16 azonosító számú pályázat 
előkészítéséhez szükséges költségek biztosítása 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                                 testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. augusztus 10. 
   Felelős:    PEB 
 
7./ Napirendi pont 
Az Egészségház (Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.) fűtési rendszerének 
felújítása 
Sebők Márta PEB elnök 
Az Egészségház kazánját ki kell cserélni, gázkazán és a radiátorok fűtésszabályozása, 
ez 18,5 millió forint. 
Basky András polgármester 
A bizottsági ülés után egyeztettünk a pályázat kiírójával és abban maradtunk, hogy 
megkezdhető a beruházás előbb, mint amikor arra engedélyt kapunk. A gázszerelő 
22.015.729.- F-ért meg tudja csinálni. A pályázatkiíró azt mondta, hogy tartaléklistára 
helyezték a pályázatot. Azt javaslom, hogy a pályázat szempontjából is jó lenne, hogy 
ha megcsinálnánk azt, ami a pályázatban szerepel. Az előző bizottsági ülésen 
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beszéltünk róla, hogy pénzügyileg nem okoz problémát, ha megvalósítanánk a 
kazáncserét. Javaslom, hogy a pályázatban szereplő dolgokat valósítsuk meg. Azt 
javaslom, hogy a pályázatban betervezett dolgokat mindent megcsinálunk. November 
30-a a pályázat befejező határideje. Erre a beruházásra 22 millió forintot 
elkülönítettünk. 
Horváth Sándor pályázati referens 
10 millió forint el volt különítve, a 40 millió forintból a 12 millió forintot kellene 
elkülöníteni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom az Egészségház 
fűtési rendszerének felújítását a kiosztott határozat-tervezet szerint. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
100/2017. (VIII. 8.) PEB hat. 
Az Egészségház (Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.) 
fűtési rendszerének felújítása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az  
előterjesztés kiosztós határozat-tervezetét azzal, hogy a maximum bruttó 
22.015.729.- forint összeget Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete biztosítja az általános tartalék terhére. 

  Határidő: 2017. augusztus 10. 
  Felelős:     PEB 
 
8./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a TOP-3.2.1-16 azonosító számú felhívásra a Sury iskola 
épületének energetikai korszerűsítésére 
Sebők Márta PEB elnök  
A testületi ülés elhatározta, hogy pályázat kerül benyújtásra a Sury iskola épületének 
energetikai korszerűsítésére, hogy ott kormányablak alakuljon ki, s az Okmány Iroda 
át tudjon költözni. Nyílászárókat kell cserélni, homlokzati tér, padlásfödém, új 
vízmelegítő rendszer kialakítása vált szükségessé.  
Sebők Márta PEB elnök 
Mennyi a projekt összege? 
Horváth Sándor pályázati referens 
60 millió forintos projekt lesz. Az akadálymentesítésbe mindent beletettünk, amit 
lehetett. 
A pályázat műszaki tartalma a következő: 

 a meglévő üvegezett nyílászárók cseréje, (műanyag tok és keretszerkezetű, 
háromrétegű üvegezéssel szerelt nyílászáró), 

 fűtetlen tér felé eső ajtó cseréje, ez a WC közlekedő és az iskola közlekedője 
közötti jelenleg belső ajtó, 

 homlokzati fal +15 cm kőzetgyapot hőszigetelés, a meglévő vizes fal miatt, 
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 fűtetlen tér felé eső belső 60 cm-es fal +12 cm EPS hőszigetelés, tanterem és 
pince lejáró illetve szemét tároló közötti belső fal, 

 fűtetlen tér felé eső belső 25-35 cm-es fal +14 cm EPS hőszigetelés, tanári és 
pincelejáró valamint WC közlekedő és iskola közlekedő közötti belső fal, 

 padlásfödém +25 cm ásványgyapot hőszigetelés, 
 tető (tanári felett) +25 cm ásványgyapot hőszigetelés, 
 új kondenzációs falikazán beépítése új indirekt fűtésű melegvíz tárolóval, 
 új radiátoros központi fűtés kialakítása termosztatikus radiátor szelepekkel, 
 a meglévő gázkonvektorok és elektromos kisvízmelegítő elbontásra kerül. 

Amit a pályázatba nem lehetett beletenni, azt önerőből kell hozzátenni, s az pedig a 
férfi, női mosdónak a kialakítása. Ennek a tervei szeptemberre fognak elkészülni. 
Akkor lehet majd látni, hogy mekkora az a plusz költség, amit az Önkormányzatnak 
hozzá kell tenni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön a 
TOP-3.2.1-16 azonosító számú felhívásra a Sury iskola épületének energetikai 
korszerűsítésére, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
101/2017. (VIII. 8.) PEB hat. 
Pályázat benyújtása a TOP-3.2.1-16 azonosító számú 
felhívásra a Sury iskola épületének energetikai korszerűsítésére 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
  hogy a pályázat benyújtásra kerüljön a TOP-3.2.1-16. azonosító szá- 
  mú felhívásra a Sury iskola épületének energetikai korszerűsítésére. 
  Határidő: 2017. augusztus 10. 
  Felelős:     PEB 
 
 
9./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása az Európa a polgárokért – testvérvárosi találkozók 
programra 
Sebők Márta PEB elnök 
Március 1-jén benyújtásra került a pályázat, de forráshiány miatt elutasításra került. 
Most ismét benyújtásra kerülne. Erre vonatkozóan az ajánlat megérkezett. Javaslom, 
hogy kerüljön benyújtásra a pályázat. Ezzel kapcsolatban észrevétel van-e? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ide a Sportcsarnokban tartandó kiállítást is bele kellene tenni. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Az elszámolhatóság körébe ez nem fér bele. 
Basky András polgármester 
Utazási költséget, szállásköltséget, konferenciaszervezést el lehet számolni. 
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Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Bele lehetne tenni a Jászvendégkert és a konferencia költséget is, amennyiben 
lehetséges. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés? Nincs. Elfogadásra javaslom a pályázat benyújtását. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
102/2017. (VIIII. 8. ) PEB hat, 
Pályázat benyújtása az Európa a polgárokért 
– testvérvárosi találkozók programra - 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy az Európa a polgárokért – testvérvárosi 
találkozók programra – a pályázat benyújtásra kerüljön. 

   Határidő: 2017. augusztus 10. 
   Felelős:     PEB 
 
10./ Napirendi pont 
Döntés a Rákóczi utcai óvodai tagintézmény fejlesztéséről 
Sebők Márta PEB elnök 
Az elmúlt időszakban pályázatot nyertünk a TOP-os óvodafejlesztési pályázatra. Az 
Attila utcai óvodánál 80 millió forintos, a Szent Lajos utcai óvodánál 4 millió forintos, 
a Rákóczi utcai óvodánál 10 millió forintos fejlesztés van folyamatban. 
A Rákóczi utcában az akadálymentesítés korábban a pályázat benyújtásakor lehúzásra 
került, de azt is el kellene készíteni. Elkészülne az akadálymentesítés, a belső udvari 
járdák térburkolata, járda burkolat, utcai járda készülne el. Ehhez kellene hozzátenni 
még 3.160.000.- Ft- összeget, valamint 450.000.- Ft-os lebonyolítási díj a 
közbeszerzés miatt lenne. Ezt meg kell csinálni. Összesen 3.610.000.- Ft. 
Basky András polgármester 
A központi óvodában az ajtófestést is hozzá kell tenni, hogy egyszerre legyen 
megcsinálva. 
Sebők Márta PEB elnök 
A Szent Lajos utcai óvodánál a csövek festését is bele kell tenni. 
Belusz László bizottság tag 
A csövek festését feltétlenül bele kell tenni. 
Basky András polgármester 
Csütörtökön egy új határozat-tervezetet adunk ki, amiben benne lesz a Szent Lajos 
utcai óvodai tagintézménynél csövek mázolása, s a központi óvodai tagintézménynél  
ajtók és beépített szekrények mázolása  is. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki javasolja a Rákóczi 
utcai óvodai tagintézmény fejlesztését, valamint azt, hogy kerüljön elvégzésre a Szent 
Lajos utcai óvodai tagintézménynél a csövek mázolása, a központi óvodai 
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tagintézménynél ajtók és beépített szekrények mázolása, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
103/2017. (VIII. 8.) PEB hat. 
Döntés a Rákóczi utcai óvodai 
tagintézmény fejlesztéséről 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy kerül- 
jön elvégzésre a Szent Lajos utcai óvodai tagintézménynél a 
csövek mázolása, a központi óvodai tagintézménynél ajtók és be- 
épített szekrények mázolása. 

 
   Határidő: 2017. augusztus 10. 
   Felelős:     PEB 
 
 
11./ Napirendi pont 
Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről 
Sebők Márta PEB elnök 
A korábbi időszakban már szavaztunk ezzel kapcsolatban. Bérleti díjat állapítottunk 
meg a hozzánk megörökölt, illetve hozzánk került ingatlanokkal kapcsolatban. 
 
Az érintett három ingatlan: 
1./ 6050 Lajosmizse, Fülemüle utca 11. (1171 hrsz.), becsült értéke: 90.000.- Ft. 
2./ 6050 Lajosmizse, Csalogány utca 2. (1166 hrsz.), becsült értéke: 350.000.- Ft. 
3./ 6070 Izsák, Mező utca 74. (1135 hrsz.), becsült értéke 740.000.- Ft. 
 
Ezeken a területeken szerény körülmények uralkodnak, kb. 30 m2-es épületek vannak, 
közművesítés nincs megoldva. Az izsáki ingatlan 50 %-ban az Önkormányzaté, a 
másik két ingatlan 100 %-ban. Nem célja az Önkormányzatnak ezen ingatlanok 
megtartása, ezért célszerű lenne az értékesítésben gondolkodni. 
Javaslom, hogy ezen ingatlanok becsült értékei legyenek a kikiáltási árak. Az 
önkormányzati lakásoknál elővásárlási joga van a benne lakóknak. Ha valaki nem él 
elővásárlási jogával, akkor kijelölésre kerül külső személynek értékesítésre. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
szavaztatom a határozat-tervezeteket. 
Aki a Lajosmizse, Fülemüle utca 11. szám alatti ingatlan értékesítésre történő 
kijelölését javasolja, s a kikiáltási árat 90.000.- Ft-ban javasolja elfogadni, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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104/20017. (VIII. 8.) PEB hat. 
Lajosmizse, Fülemüle utca 11. szám alatti 
ingatlan értékesítésére történő kijelölése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 

az előterjesztés I. határozat-tervezetét, az ingatlan kikiáltási árát  
90.000.- Ft-ban javasolja meghatározni. 

  Határidő: 2017. augusztus 10. 
  Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Lajosmizse, Csalogány utca 2. szám alatti ingatlan értékesítésre történő 
kijelölését javasolja, s a kikiáltási árat 350.000.- Ft-ban javasolja elfogadni, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
105/2017.  (VIII. 8.) PEB hat. 
Lajosmizse, Csalogány utca 2. szám alatti 
ingatlan értékesítésére történő kijelölése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés II. határozat-tervezetét, az ingatlan kikiáltási árát 
  350.000.- Ft-ban  javasolja meghatározni. 
  Határidő: 2017. augusztus 10. 
  Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki az Izsák, Mező utca 74. szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölését 
javasolja, s a kikiáltási árat 740.000.- Ft-ban javasolja elfogadni, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
106/2017. (VIII. 8.) PEB hat. 
Izsák, Mező utca 74. szám alatti 
ingatlan értékesítésére történő kijelölése 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés III. határozat-tervezetét, az ingatlan kikiáltási árát  
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  740.000.- Ft-ban javasolja meghatározni. 
  Határidő: 2017. augusztus 10. 
  Felelős:     PEB 
 
 
12./ Napirendi pont 
Kecskeméti Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés 
melléklete az átadott eszközök-, és ingatlanok értékéről 
Sebők Márta PEB elnök 
A tankerületi központtal történt egy szerződéskötés. Kétoldalú a nyilatkozat. A 
tankerületi központnak adtuk át az iskolát és az iskola ingatlanjait és ingóságait. Az 
előterjesztés utolsó oldala tartalmazza az átadott vagyon nagyságát. Az átadott 
eszközök nettó értéke 28.359.000.- Ft, az átadott ingatlanok nettó értéke 622.382.000.- 
Ft, ez összességében körülbelül 650 millió forint. Ez óriási érték, ami átadásra került a  
tankerületi központnak. Nem tudunk mit tenni, ezt el kell fogadni. Kérdés, vélemény, 
észrevétel van-e? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Kecskeméti Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés 
mellékletét az átadott eszközök-, és ingatlanok értékéről elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
107/2017. (VIII. 8.) PEB hat. 
Kecskeméti Tankerületi Központtal megkötött 
vagyonkezelési szerződés melléklete az átadott eszközök-, 
és ingatlanok értékéről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. augusztus 10. 
   Felelős:     PEB 
 
 
13./ Napirendi pont 
Lajosmizséért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos 
döntés 
Sebők Márta PEB elnök 
Elkészült a Lajosmizséért Közalapítvány 2016. évi munkájáról készült beszámoló. 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom a Lajosmizséért Közalapítvány 2016. évi munkájáról készült 
beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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108/2017. (VIII. 8.) PEB hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának  
elfogadásával kapcsolatos döntés 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a Lajosmizséért Közalapítvány 2016. évi munkájáról ké- 
   szült beszámolóját. 
   Határidő: 2017. augusztus 10. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 
16.20 órakor. 
 
 
 
 

 
K.mf. 

 
 
 
  Sebők Márta     Belusz László 
  ÖB elnök     ÖB tagja 
        jkv. aláírója 
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