
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
Ik.t. sz: LMKOH/2/14/2017. 

 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

2017. április 11-én, reggel 8 órakor megtartott bizottsági  
üléséről 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
34/2017. (IV. 11.) PEB hat. A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő,  

Bartók Béla út és a vasút kereszteződésében 
található 1591/4. helyrajzi szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos döntések meghozatala 

35/2017. (IV. 11.) PEB hat. Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó  
Parancsokság 2016. évi munkájáról 

36/2017. (IV. 11.) PEB hat. Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati  
Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi munkájáról 

37/2017. (IV. 11.) PEB hat. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület támogatása 
38/2017. (IV. 11.) PEB hat. XXIV. Lajosmizsei Napok költségvetésének 

módosítása 
39/2017. (IV. 11.) PEB hat. Pályázati többletönerő biztosítása a Polyák Imre 

Sportcsarnok világítási rendszerének 
korszerűsítésére 

40/2017. (IV. 11.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-                                                        
                                                       testületének …/2017. (….) önkormányzati  
                                                       rendelete a 2017. évi költségvetésről  szóló 7/2017.   
                                                       (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
41/2017. (IV. 11.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2017.  (….) önkormányzati 
rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. 
(VII. 06.) önkormányzati rendelet módosítása 

42/2017. (IV. 11.) PEB hat.  Ladánybene község kérelme – fogorvosi feladatok 
ellátáshoz – helyiség biztosítására 

43/2017. (IV. 11.) PEB hat. A 2017. évi Környezetvédelmi Nap program-ter- 
vezetének elfogadása 

44/2017. (IV. 11) PEB hat. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2017. évi 
fejlesztéséről 

45/2017. (IV. 11.) PEB hat. Döntés a Lajosmizsei Köztemető előtti közterület  
                                                       burkolásáról 
46/2017. (IV. 11.) PEB hat. Beszámoló a Meserét Lajosmizsei Napközi 

Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 
Intézményegysége férőhelyének bővítésére tett 
intézkedésekről 
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 JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága 2017. április 11-én, kedden 8.00 órakor a Városháza 
Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Hajdu Zoltánné bölcsőde vezető 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Pető Zoltán kérelmező 
      Koller Dániel Tűzoltóság részéről 
      Sánta Tibor tűzoltó parancsnok 
      Guti Istvánné művelődési ház igazgató 
      dr. Tóth Andrea irodavezető 
      Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Farkasné Őze Angéla  mb. irodavezető 
      Gulyás Attiláné pénzügyi munkatárs 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelenteket. Tekintettel arra, hogy betegségem 
miatt beszélni nem tudok, ezért megkérem Sápi Zsomborné bizottsági tagot az ülés 
levezetésével. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- Sápi Zsomborné nem szavazott - elfogadta, hogy a mai ülés levezető elnöke Sápi 
Zsomborné bizottsági tag legyen. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Köszönöm a bizalmat. Tisztelettel köszöntöm én is a mai 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. 
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Először azon napirendi pontjaink tárgyalásával kezdünk, amelyek részéről vendégek 
érkeztek. Javaslom, hogy először a meghívó szerinti 3./ napirendi pont tárgyalásával 
kezdjük ülésünket, majd pedig a meghívó szerinti 7./ napirendi pont tárgyalásával 
folytassuk, azt követően pedig haladjunk a meghívó szerinti sorrendben a napirendi 
pontok tárgyalásával. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek 
módosításra, illetve kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs, megkérdezem, hogy 
aki ezzel a módosítással elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, 
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./ A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Bartók Béla út és Basky András 
     a vasút kereszteződésben található 1591/4. helyrajzi szám  polgármester 
     alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 
2./ I. beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság Basky András 
     2016. évi munkájáról       polgármester 
     II. Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancs- 
     nokság 2016. évi munkájáról 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András  
     ……/2017. (…..) önkormányzati rendelete a 2017. évi költ- polgármester 
     ségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet  
     módosításáról 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …../2017. (….) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj- polgármester 
     ról szóló 27/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módo- 
     sítása 
5./ Ladánybene Község kérelme – fogorvosi feladatok ellátásá- Basky András 
     hoz          polgármester 
6./ A 2017. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének el- Basky András 
      fogadása         polgármester 
7./ Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2017. évi fejlesztéséről  Basky András 
          polgármester 
8./ Beszámoló a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Basky András 
     és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége férőhelyének bőví- polgármester 
     tésére tett intézkedésekről 
9./ Egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont 
A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Bartók Béla út és a vasút 
kereszteződésében található 1591/4. helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos 
döntések meghozatala 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
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A Bartók Béla utca sarkán lévő házról van szó. A Képviselő-testület 2017. február 17. 
napján tartott ülésén döntött arról, hogy előzetes szakvélemény elkészítése céljából 
rendeljen ki szakértőt a Lajosmizse 1591/4 hrsz-ú, kivett út megnevezésű, 362 m2 
területű ingatlan vonatkozásában. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a 2017. 
március 2. napján hozott végzésében kirendelte az igazságügyi szakértőt. Az 
igazságügyi szakértő elkészítette, és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére 
benyújtotta a tárgyi ingatlanra vonatkozó szakértői véleményt, melyet 2017. március 
30. napján kaptunk kézhez. A szakértői vélemény a személyes adatok kivételével az 
ülésen megtekinthető. A szakértői vélemény alapján tárgyi ingatlan forgalmi értéke 
615.000 forint, továbbá a fentiekben hivatkozott telekalakítással a tárgyi ingatlanban 
okozott értékcsökkenés értéke 750.000 forint. Így a tárgyi ingatlan összes vételára 
1.365.000.- Ft lenne. 
Javaslat van a testület felé, hogy úgy kerüljön felosztásra ez az összeg, hogy a 
vételárból a tulajdonost 819.000.- Ft, míg a holtig tartó haszonélvezeti jog jogosultját 
546.000 forint illetné meg. 
Ebben az esetben szükséges továbbá a kerítés, az új építésű kapupillérek, az ehhez 
vezető elektromos vezetékek, a falazott, nyitott szabadtéri sütő áthelyezésének 
költségével is kalkulálni. Ennek költsége körülbelül 600.000 forintot tesz ki, melyet 
egy összegben biztosít Önkormányzatunk a vételi ajánlat elfogadásának esetére. Így a 
tulajdonosok 1.965.000.- Ft összeggel lennének kártalanítva. Erről kérném a bizottság 
véleményét és az érintett felek véleményét. 
Pető Zoltán kérelmező 
Egy szakértő árat mond, hogy a lajosmizsei viszonyokhoz képest meghatározza egy 
ingatlannak az árát. Nem vette figyelembe, hogy mi került lebontásra.  Azt a célt, amit 
idáig szolgált, a kertészet, innentől kezdve nem tudja betölteni. 1,5 millió forinttal 
kevesebb az összeg, amit vártam, hogy mond a szakértő. 1,7 millió forint plusz 
600.000.- Ft a kerítés áthelyezése. Vízvezetéket kell áthelyezni, a zöldkár nincs 
feltüntetve. Az ár a lajosmizsei viszonyokhoz jó, de az érték az nem volt kevés. A 
területből lett egy sokszög alakú rész. Zöld területet kell áthelyezni, bokrot, stb. Ha azt 
mondták volna, hogy 3,5 millió forint, akkor azt mondtam volna, hogy mehet. A 3,5 
millió forintot a kerítés áthelyezéssel együtt tartom méltányosnak és az ügyvédem is 
azt mondta, hogy ha azt a Tisztelt Bizottság elfogadja, akkor elfogadhatom. Van egy ár 
és egy érték. Egy meglévő dolgot bontottam szét, ami egy célt szolgált és most nem 
fog szolgálni. A földmérő még 1,5 m-rel bentebb tette a kerítést, mint eddig volt. 
Basky András polgármester 
Ismerem a területet, ezért kértünk fel szakértőt, mert a magam részéről nem tudom 
megítélni, hogy konkrétan mennyi az érték. A szakértő a jelen állapot szerint az 
értékelést elvégezte, ennyire értékelte. Nem tudom megítélni, hogy ezt jól értékelte-e, 
vagy sem. 
Pető Zoltán kérelmező 
Ha belemennék egy kisajátítási perbe, aminek 30 napon belül le kell zajlódnia, egy 
hónappal még tovább fog tolódni. A szakértő véleménye helyes, de a kisajátítás 
szabályainak nem felel meg. Amennyiben a kisajátítás az ingatlan egy részét érinti, 
akkor a zöldkárt is meg kell téríteni. 
Basky  András polgármester 
A szakértő a jogszabályi hátteret ismerte. 
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dr. Balogh László jegyző 
A kormányhivatal rendelte ki a szakértőt, aki a kisajátítást végzi. 
 
Pető Zoltán kérelmező 
Mi történik, ha ezt az összeget nem fogadom el? 
dr. Balogh László jegyző 
Akkor újra felértékeli szakértő és a kisajátítási eljárás elindul. 
Pető Zoltán kérelmező 
Mennyi az összeg? 
dr. Balogh László jegyző 
1.965.000.- Ft. 
Pető Zoltán kérelmező 
Ha belemegyek ebbe az összegbe, ez mennyi határidőn belül kerül kifizetésre? 
Basky András polgármester 
1.365.000.- Ft. A szerződést követően rögtön a 600.000.- Ft-nak van egy olyan 
feltétele, hogy a kerítést arrébb kell helyezni. Ezt a tulajdonos helyezi át, nem mi. 
Pető Zoltán kérelmező 
600.000.- Ft + ÁFA? 
Basky András polgármester 
Nem, ez 600.000.- Ft. 
dr. Balogh László jegyző 
A 600.000.- Ft-nak az a feltétele, hogy a kerítést, a kaput át kell helyezni. 
Pető Zoltán kérelmező 
600.000.- Ft-ból ezt a munkát nem lehet elvégezni, mert nem csak a Kodály Zoltán 
utcai kerítést kell áthelyezni. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
A bizottsági tagok közül szeretne-e valaki hozzászólni? 
Basky András polgármester 
Az nincs meghatározva, hogy kivel rakja át a kerítést, saját erőből is lehet. 
Pető Zoltán kérelmező 
Úgy tudom ezt elfogadni, hogy az 1.960.000.- Ft kifizetése egy összegben történik a 
tulajdonosnak, Pető Zsoltnak. 
Basky András polgármester 
Miután a kerítés át van helyezve, akkor az 1.960.00.- Ft-ot ki tudjuk fizetni egy 
összegben. A kerítést át kell helyezni, miután ez megvan, ha az egyezségünk úgy szól, 
akkor másnap már tudunk fizetni, 1.365.000.- Ft-ot azonnal, a 600.000.- Ft-nak a 
feltétele pedig a kerítés áthelyezése, de azonnal is tudjuk utalni, ha a kerítés átrakás 
megtörténik. 
Pető Zoltán kérelmező 
Mikor kötjük a szerződést? 
Basky András polgármester 
Csütörtökön van testületi ülés és a következő héten. Ha a bizottság is támogatja, akkor 
már is el kezdjük az ügyvéddel az előkészületeket. Kedden tudjuk kötni a szerződést. 
ha jön egy írásos levél holnap, hogy a mai bizottsági tárgyalás után elfogadja a 
tulajdonos a feltételeket, akkor lehet intézni. 
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dr. Balogh László jegyző 
Minden haszonélvezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kerítés és az ott lévő sütögető 
helyeket áthelyezi a tulajdonos. 
Basky András polgármester 
Ha a bizottság javasolja ezt, s a testület is elfogadja, s a papírok elkészültek, 
tárgyaljuk. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Köszönöm. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a határozatban előterjesztett pontokat elfogadják-e? 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
34/2017. (IV. 11.) PEB hat. 
A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő,  
Bartók Béla út és a vasút kereszteződésében található 
1591/4. helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos 
döntések meghozatala 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
   selő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. április 13. 
   Felelős:     PEB 
 
 
2./ Napirendi pont 
I. Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsokság 2016. évi munkájáról 
II. Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi 
munkájáról 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Szeretettel köszöntöm a megjelent vendégeket. Elkészült a beszámoló. Sokrétű a 
feladatuk, mely a beszámolóban részletesen le van írva. Nem csak az a munkájuk, 
hogy intézkednek, hanem a súlyos tűzesetekhez, balesetekhez időben ki kell érniük. 
Kérdezem a tűzoltó parancsnok urat, hogy kíván-e hozzászólni? 
Sánta Tibor tűzoltóparancsnok 
Lajosmizse iskolája a megyei versenyen is nyert. Ennek nagyon örülök, dicséretes, 
hogy így szerepelt Lajosmizse iskolája a versenyen. Még a középiskolásokat is 
megvertük. Amennyiben kérdés van, szívesen válaszolok. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény van-e még? 
Basky András polgármester 
Rendkívüli ülést tartottunk a múlt héten, hogy a BM-es pályázatot be tudjuk nyújtani.  
A parkosok átköltöznének a tűzoltósághoz. A tűzoltósággal egyeztettünk,hogy mit kell 
ehhez elvégezni. 
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Koller Dániel 
A lajosmizsei tűzoltóság nem áll úgy, hogy gépjármű parkot építsen és felújítson. 
Országhatáron kívülről van felajánlásból egy emelő kosár, ami 22 m magasságot tud, 
ezt megkapta a tűzoltóság Svájcból, így le tudjuk váltani a régi emelő kosarunkat, 
amik nem gazdaságosan működnek. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a 
Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
35/2017. (IV. 11.) PEB hat. 
Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó  
Parancsokság 2016. évi munkájáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi munká- 
  járól szóló beszámolót. 
  Határidő: 2017. április 13. 
  Felelős:     PEB  
 
 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Aki elfogadja a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi 
munkájáról szóló beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
36/2017. (IV. 11.) PEB hat. 
Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati  
Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
   selő-testületnek a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancs- 
   nokság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót. 
   Határidő: 2017. április 13. 
   Felelős:     PEB 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) 
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
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Sápi Zsomborné levezető elnök 
Költségvetési rendeletünket folyamatosan módosítjuk. A módosítások az 
előterjesztésben fel vannak sorolva. 
12./ pontban a Lajosmizsei Polgárőr Egyesület 350.000.- Ft működési célú támogatást 
kapott, gépjárművet szeretne vásárolni. A működési célú támogatás felhasználási célú 
támogatásra történő módosítását kéri, s működésre 100.000. –Ft-ot szeretne még kérni.   
Ők saját maguk szerzik be a gépjárművüket? 
Basky András polgármester 
Az ő gépjárművük régi már, most találtak egy újabb gépjárművet. ezt jelezték, hogy 
szeretnék megvásárolni, ezért a működési célú támogatás beruházási célra kerül át. 
Ahhoz, hogy tudjanak működni, ezzel tudnánk segíteni, hogy a 350.000.- Ft-os 
gépjármű vásárláshoz hozzájárulunk, s 100.000.- Ft-al pedig a működésükhöz. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Ehhez még hozzászólás van-e? Nincs. Akkor folytatjuk tovább a módosítások 
ismertetését. 
A 22./ pontban a Lajosmizsei Napokra a Mizse nádor színdarabra 1 millió forint 
többletköltség be van állítva. Nekem egy nagy kérdésem és aggályom van, hogy ez a 
költség elég fog-e lenni, vagy sem. Ez a két millió forintnál meg fog-e állni, vagy még 
tenni kell hozzá pénzt. Lajosmizseiek közül lesz felállítva a játszókör. Mi van akkor, 
hogy ha a színművész úr azt mondja, hogy ő csak a saját embereivel akar dolgozni. 
Szabhatunk-e határt, mert ha a művész úr azt mondja, hogy 500.000.- Ft-al több kell, 
akkor mi lesz? 
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató 
Ezeket a költségeket úgy állítottam be, ahogy a színház gazdasági irodája javasolta. Ha 
ez a darab a Sinkó Úr által kerül megrendezésre, akkor sikeres a dolog és nem egyszer 
kerül megrendezésre, hanem többször. Sirkó Úr lemond a szerzői jogairól az előadás 
után. Felmerült az, hogy ez egy nagy falat jelenleg és a jövő évben kerülne 
megrendezésre. Akkor nem lenne ünnepi műsorunk. Tisztában van vele, hogy 
amatőrök fognak játszani. Ő tett ajánlatot két művészre, ez 500.000.- Ft-al több lenne, 
mi ezt elutasítottuk, ő ettől nem ijedt meg. Azt mondtuk, hogy a rendelkezésre álló 
szereplőkkel kell, hogy dolgozzon. Ezt ő elfogadta. Megpróbáltuk minimalizálni a 
díszlet összegét. 35-40 szereplő öltöztetéséről van szó. Két pályázatban bízunk, hogy 
amennyiben azok elnyerésre kerülnek, akkor ezek meg vannak oldva, ha nem, akkor a 
Művelődési Ház a saját költségvetéséből fog hozzátenni és keresünk olyan fellépő 
ruhákat, amik szükségesek. Sirkó Úr és mi is erre a döntésre várunk, mert akkor el 
kezdi a munkát. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Erre is lehetne támogatókat is szerezni. Köszönöm. 
A 14./ pontban a Kézilabda Szövetség támogatása 1.579.000.- Ft-al be lett állítva. A 
közbeszerzés bekerülési költsége 2.318.000.- Ft-al növekedett a közbeszerzés kapcsán. 
Volt egy pályázatunk, ami 6,5 millió forinttal lett beállítva. A Kézilabda Szövetségnek 
kellett a pályázatot benyújtani. 72 %-os intenzitást vállalja a Kézilabda Szövetség. Az 
Önkormányzati Bizottság is javasolta, hogy a 7 millió forintos beruházás 4.300.000.- 
Ft-ért legyen elvégezve. Ez egy lehetőség, pályázati lehetőség nincs. Vagy 
megcsináljuk ennyi összegért, vagy nem lesz ez a korszerűsítés elvégezve. 
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Horváth Sándor pályázati referens 
Amikor tavaly novemberben benyújtásra került a pályázat, a tavalyi költségvetésből 
kellett az önrészt biztosítani. Akkor 2 millió forintot tudott az önkormányzat 
hozzátenni. Ez 7 millió forintos nagyságrendű pályázat, azt akkor is tudtuk. A pályázat 
önrésze befizetésével az önkormányzat vállalta, hogy a lebonyolítást a Kézilabda 
Szövetség végzi. Ha 10 %-ot meg nem haladó költségeltérés lenne, nem lenne 
választási lehetőségünk. Nem látunk más megvalósítási esélyt a Sportcsarnok 
világításának rendezésére. Nekünk csak a 30 %-ot kell fizetni. 
Belusz László bizottsági tag 
A világítás korszerűsítéséről szól a történet. Jelenleg 35 db fénycsöves lámpa működik 
a csarnokban, ehelyett 42 db lenne behelyezve. Jobb lenne a fény. A menekülési 
útvonal lámpatestek költsége lenne még pluszban 7 millió forint nagyságrendű munka, 
amit meg kellene valósítani. Megjött a közbeszerzés eredménye, az önrészt is vállalják 
hozzá. Adott egy feladat, amit meg szeretnénk csinálni. Van egy érték, amennyiért ezt 
meg lehet csinálni, így is fél áron tudnák megcsinálni ezt a beruházást. Ha van ez a 
lehetőségünk, akkor csináljuk meg, én azt javaslom. Ezt az ajánlatot vagy elfogadjuk, 
és fél áron tudjuk megcsinálni, vagy elutasítjuk és akkor nem lesz megcsinálva. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Nekem is ez a véleményem, mert egész nap vannak a sportcsarnokban foglalkozások. 
A Kézilabda Szövetségtől érdeklődtünk, nem lesz még egy ilyen alkalom, hogy fél 
pénzért meg lehet csinálni. Ha kell, akkor kell, ha nem, akkor önerőből majd 
valamikor. Véleményem szerint támogatni kellene a pályázaton való részvételt, hogy 
ezt meg tudjuk valósítani. 1978. óta ez a világítás van a sportcsarnokban, ezt már 
nagyon fel kellene újítani. 
Kérdezem, hogy van-e még hozzászólás, kérdés a napirendi ponthoz? 
dr. Balogh László jegyző 
Az I. határozat-tervezet 1. pontja 350.000.- Ft működési célról felhalmozási célra 
módosulna. 
A 2. pontba beépítenénk, hogy további 100.000.- Ft-ot kap az egyesület működési 
célra, s a további 100.000.- Ft-nak a forrása az általános tartalék. A 350.000.- Ft-nak a 
forrása az működési cél volt, csak átkerül felhalmozási célra. Ennyiben módosulna a 
határozat. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Köszönöm. Van-e még valakinek a költségvetési rendeletmódosítással kapcsolatban 
észrevétele? Ha nincs, akkor a határozat-tervezeteket megszavaztatnám. 
Aki elfogadja az I. határozat-tervezetet azzal, hogy a Polgárőr Egyesület részére a 
plusz 100.000.- Ft-ot biztosítjuk, és hozzájárulunk ahhoz, hogy a 350.000.- működési 
célú kiadás átcsoportosításra kerüljön a felhalmozási célú kiadásokhoz, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással – ellenszavazat 
nem volt -,  az alábbi határozatot hozta: 
 
37/2017. (IV. 11.) PEB hat. 
Lajosmizsei Polgárőr Egyesület 
támogatása 
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HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés I. határozat-tervezetét azzal, hogy a Polgárőr Egyesü- 
  let részére kerüljön még plusz 100.000.- Ft átadásra az általános  

tartalék terhére, a 350.000.- Ft működési célú kiadás átcsoportosításra     
           kerüljön a felhalmozási célú kiadásokhoz. 

  Határidő: 2017. április 13. 
  Felelős:     PEB 
 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés II. határozat-
tervezetét azzal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
38/2017. (IV. 11.) PEB hat. 
XXIV. Lajosmizsei Napok  
költségvetésének módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2017. április 13. 
   Felelős:     PEB 
 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Aki elfogadja a 2.318.345.-Ft pályázati többletönerő biztosítását a Polyák Imre 
Sportcsarnok világításkorszerűsítéséhez, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
39/2017. (IV. 11.) PEB hat. 
Pályázati többletönerő biztosítása a 
Polyák Imre Sportcsarnok 
világítási rendszerének korszerűsítésére 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                                 testületnek az előterjesztés III. határozat-tervezetét. 
                                 valósulni. 
   Határidő: 2017. április 13. 
   Felelős:     PEB 
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Sápi Zsomborné levezető elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi 
költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
40/2017. (IV. 11.) 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 Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                                 testületnek a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.)  
                                 önkormányzati rendelet módosítását. 
   Határidő: 2017. április 13. 
   Felelős:     PEB  
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017.  (….) 
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (VII. 06.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
2015. július 31-el véglegesen elkészült az új csatornahálózat és 2015. november 1-ig 
volt arra lehetőség, hogy kedvezményesen lehessen bekötni. A jegyző úr segítségét 
kérem, hogy adjon tájékoztatást erről. 
dr. Balogh László jegyző 
2016. december 31-ig volt segítség és mentesség azoknak, akik rákötöttek. Akik 2016-
ban nem kötöttek rá a csatornahálózatra, azoknak 100 %-os talajterhelési díjat kell 
fizetni. Több százan akkor döbbentek rá, hogy milyen magas a talajterhelési díj fizetési 
kötelezettség. Milliós nagyságrendű tételek is vannak talajterhelési díjként. Ez elég 
nagy felháborodást keltett. a lakosság körében. Azt gondoltuk, hogy akik az idén 
rákötnek a csatornára, azoknak valamilyen kedvezményt kell adni. Aki 2017-ben ráköt 
az új csatornarendszerre, az 100.000.- Ft-ot visszakap a talajterhelési díjból. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
A régi bekötéseknél is van ez a lehetőség? 
dr. Balogh László jegyző 
A régieknél is meg vannak a kedvezmények. Ott 100 %-os kedvezmény van. Aki 
2017-ben ráköt, annak visszamenőleg a talajterhelési díjból 50 %-ot, maximum 
100.000.- Ft-ot elengedünk. Rengeteg panasszal, rengeteg problémával jár ez a 
csatorna rákötési dolog. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
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Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
talajterhelési díjról szóló 27/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendeletének módosítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
41/2017. (IV. 11.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2017.  (….) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról 
 szóló 27/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (VII. 056.) önkormányzati 
   rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2017. április 13. 
   Felelős:     PEB 
 
 
5./ Napirendi pont 
Ladánybene község kérelme – fogorvosi feladatok ellátáshoz – helyiség 
biztosítására 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Ladánybene Község polgármestere megkereste a polgármester urat, hogy az ott 
dolgozó fogorvossal lejárt a szerződés, s dr. Dutkon Alexandrával szeretné ellátni a 
fogorvosi munkát, a ladánybenei rendelést Lajosmizsén. A ladánybenei polgármester 
úr kéri az ajánlatot, hogy mennyi összegért biztosítanánk a fogorvosi rendelőt. A 
bérleti díj a ladánybene létszámból és az órákból számolva 6.366.- Ft/hó lenne a 
költség. 
Basky András polgármester 
Havi 100.000.- Ft-ot adunk, hogy ellátja a betegeket, de 6.000.- Ft-nál több bérleti 
díjat kell, hogy kérjünk. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Ladánybenén nem tudják a fogorvost pótolni. Tájékoztattam arról Ladánybene 
polgármesterét, hogy a lajosmizsei önkormányzattal szerződést kötnek a fogorvosok, s 
javasoltam, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának polgármesterét kell 
megkeresni ez ügyben. Dr. Dutkon Alexandra lenne, aki ellátná ezt a feladatot, én 
beszéltem vele, s ő elfogadta, még további egyeztetést igényel az ügy. Én javaslom, 
hogy a szomszéd települést segítsük. Nem tudjuk, hogy menetközben tudnak-e 
szakembert biztosítani, de ezt a segítséget feltétlenül meg kell adni. Folyamatban van a 
doktornő részéről az egyezség. A kormányhivatali hatósági engedélyezési kérelem is 
feltétele ennek és a szerződéskötés. Ha megvan az alapegyezség, hogy az 
önkormányzat hozzájárul, akkor folyamatában tud menni a dolog. Támogatni kell 
Ladánybenét ebben. 
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Sápi Zsomborné levezető elnök 
Ha ilyen kérelemmel fordultak hozzánk, s a doktornő vállalta, ezt támogatni kell, de az 
összeget magasabb összegre kellene tenni. 
Basky András polgármester 
Az előkészület kapcsán ez az összeg jött ki, de óriási összeget sem kérhetünk. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI  vezetője 
6-10.000.- Ft között legyen a bérleti díj. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
10.000.- Ft legyen havonta. 
Belusz László bizottsági tag 
10.000.- Ft legyen. 
Basky András polgármester 
15.000.- Ft legyen. 
Keresztes Ferenc bizottság tag 
10.000.- Ft egy névleges összeg. Nem csak a helyiséget használja, hanem az összes 
felszerelést. Én egy komolyabb összeget gondolok a 10.000.- Ft helyett. 
Sebők Márta PEB elnök 
20.000.- Ft legyen havonta. 
Basky András polgármester 
Ladánybene polgármesterével Kardos Attilával beszélek telefonon, hogy elfogadható-e 
részükről a 20.000.- Ft összeg havonta. 
Telefonos beszélgetés után elfogadta Kardos Attila Ladánybene polgármestere a 
20.000.- Ft/hó bérleti díj összeget. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Kérdezem a bizottságot, hogy van-e még egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs. 
Elfogadásra javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a 3.) pontja 
egészüljön ki 20.000.- Ft/hó bérleti díjjal. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
42/2017. (IV. 11.) PEB hat. 
Ladánybene község kérelme – fogorvosi feladatok 
ellátáshoz – helyiség biztosítására 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a 3.) pontja egészül- 
  jön ki 20.000. Ft/hó bérleti díjjal. 
  Határidő: 2017. április 13. 
  Felelős:     PEB 
 
 
6./ Napirendi pont 
A 2017. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
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Május 10-re tette át a Környezetvédelmi Napot az Önkormányzat május 31.-e helyett. 
Pályázni lehet a szervezeteknek a Környezetvédelmi Alap terhére azzal az összeggel, 
melyet szeretnének igényelni. 
A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde pályázott 55.000.- Ft-ra, a szülőket is 
bevonják az idei részvételbe. Az óvoda részéről is, és a Fekete István Általános Iskola 
részéről is színes program állítódott össze. Csak az iskola, vagy a szülők is benne 
lehetnek ebben a programban? 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintéző 
Beszélgettem az iskolával, akár nyilvánossá is tehetik, azt mondták. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Az Egészségház 40.000.- Ft-ot szeretne. Az Intézményi Zöld Napra virágok, virágföld, 
tápoldat, virágcserepek és a munkálatokkal összefüggő egyéb eszközök megvásárlása 
lenne szükséges. 
A Művelődési Ház 50.000.- Ft-ot szeretne. Az intézmény környezetvédelmi jeles 
napok témájú előadásokat tervez. Természetes anyagok újrahasznosítása, és 
virágkompozíciókból kiállítás rendezése, vendég lesz Szabó Gyuri bácsi, a bükki füves 
ember, gyógynövények ismertetése, könyvbemutató és előadás. 
A jegyző úr is adott be kérvényt 50.000.- Ft értékben. Fát, virágot szeretnének ültetni, 
padot elhelyezni. 
Kérdezem a bizottsági tagokat, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? 
Nincs.  
Nagyon kevesen vannak tisztában a lomtalanítás lehetőségével. Szeretnénk megkérni 
polgármester urat, hogy elmondja testületi ülés keretében. Nem lehetne-e jobban 
kiemelni célzottan a május hónapot erre a célra, s felhívni alakosság figyelmét arra, 
hogy takarítsunk májusban. Ezzel kapcsolatban lehetne valamilyen intézkedést tenni és 
egy napot megjelölni. 
Basky András polgármester 
Rendkívüli ülésünk lesz májusban, mert új hulladékszállító kijelölése válik 
szükségessé, az Izsák-Com nem kapta meg az engedélyt a hulladékszállításra. Az új 
szolgáltatóval kell szerződést kötni. Én is gyakran mondom mindenkinek, hogy amikor 
az Izsák-Com megkapta a működését, akkor reklámozva volt. Próbáljuk népszerűsíteni 
a házhoz menő hulladékgyűjtést. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Ha van egy határidő meghatározva erre, akkor jobban odafigyel a lakosság, s 
ösztönzőbb lehetne, mert egy meghatározott időpont mindenki számára fontosabb 
lenne. 
Mikor van a szemét ürítés, a TE SZEDD akció, ez hogyan van meghirdetve? 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintéző 
Felvesszük a kapcsolatot az intézményvezetőkkel, meg van hirdetve a lakosság részére 
is minden alkalommal és a közfoglalkoztatásban dolgozókat is bevonjuk ebbe a 
munkába.  
Sápi Zsomborné levezető elnök 
A vállalatokat, cégeket is meg kellene keresni célzottan. 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintéző 
Május vége, június eleje szokott lenni ez az időpont. 
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Keresztes Ferenc 9.15 órakor kiment az ülésről, a bizottság a továbbiakban 4 fővel 
határozatképes. 
 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
A Csorba dűlő osztatlan tulajdonban van, s járhatatlan a szeméttől. 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintéző 
Ez egy speciális terület, a TE SZEDD akciót úgy szervezzük meg, hogy oda 
munkagépet is szervezünk. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
A gallyak benövik az utat, s vállalkozó sem vállalja ennek a kiirtását. 
Szeretném kérdezni a bizottság tagjait, hogy a kért összegekkel kapcsolatban kinek mi 
a véleménye? Nincs. Én a határozat-tervezetet elfogadásra javaslom az alábbiak 
szerint: 
- Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére 55.000.- Ft 
- Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola részére  40.000.- Ft 
- EGYSZI részére         40.000.- Ft 
- Művelődési Ház és Könyvtár részére:      50.000.- Ft 
- Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére:    50.000.- Ft 
támogatás kerüljön kifizetésre a Környezetvédelmi Nap program-tervezetének 
megvalósításához. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
43/2017. (IV. 11.) PEB hat. 
A 2017. évi Környezetvédelmi Nap program-ter- 
vezetének elfogadása 

HATÁROZAT 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző  
           Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés  
           határozat-tervezetét az alábbi kiegészítésekkel: 
 

- Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére 55.000.- 
Ft, 

- Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola részére 40.000.- Ft 
-    EGYSZI részére        40.000.- Ft 
-    Művelődési Ház és Könyvtár részére:    50.000.- Ft 
-    Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére:  50.000.- Ft 
      támogatás kerüljön kifizetésre a Környezetvédelmi Nap program-  
      tervezetének megvalósításához. 
 
Határidő: 2017. április 13. 
Felelős:     PEB 

7./ Napirendi pont 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2017. évi fejlesztéséről 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Határozat született arra vonatkozóan, hogy a Lajosmizsei Köztemetőben található 
fejlesztendő útszakaszok vonatkozásában eltérő technológiákkal való kivitelezésre 
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árajánlatokat kérjen be a polgármester úr. Az árajánlatok bekérésre kerültek és meg is 
érkeztek. A szemétszállítás meghatározása után lehet dönteni a járda útszakaszának az 
építéséről. A szemétszállító kocsinak 3 m szélesség kell. Arra született-e ajánlat? 
Basky András polgármester 
Az üzemeltetőtől kértünk véleményt, mert a kukás autónak el kell férnie az úton. Cél 
az, hogy szélesebb, és jó alappal levő út legyen építve. Ez pedig növelné a költséget. 
Kérdés az, hogy több éven keresztül csináljuk-e szakaszokban, vagy pedig egyszerre 
ezt az útépítést a temetőben. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Kérdezem Szilágyi Ödön urat, hogy mit szeretne hozzáfűzni? 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Térkő burkolat alá szilárd alapot kell tenni, mert ha nem, akkor megsüllyed. Sovány 
betonalap van alatta, ezért ilyen drága. Én a térkövet javasolnám sovány betonalappal.  
Sebők Márta PEB elnök 
A kukás autónak a bejárását is meg kell oldani a temetőben. 
Basky András polgármester 
A régi közszolgáltatónak a szerződése lejár, az új szolgáltatónak nem tudjuk, hogy 
milyen autói lesznek. Lajosmizsén a temetőben nagyon sok szemét keletkezik, több, 
mint más településen, ezt a Babérkoszorú Kft dolgozói támasztották alá. 
Sebők Márta  PEB elnök 
Kérdés az, hogy ki fogja a következőkben üzemeltetni a hulladékszállítási 
közszolgáltatást? 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Úgy is ki lehetne írni a közbeszerzést, hogy aki lesz az új közszolgáltató, a kukák ki 
lennének helyezve a temető mellé, s onnan szállítanák el a hulladékot. A sírköves 
autók nem nehéz súlyúak. 
 
9.40 órakor Keresztes Ferenc visszaérkezett az ülésre, a bizottság a továbbiakban 5 
fővel határozatképes. 
 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
A temető nagyon tiszta jelenleg, viszont az idősek nehezményezik, ha 200-300 m-t 
kellene menni ahhoz, hogy valaki a szemetét ki tudja vinni a sírtól. 
Dodonka Csaba pályázati referens 
Egy helyen össze lehetne gyűjteni a szemetet a temetőben. A kukák számát nem lehet 
csökkenteni. Egy kis járművel a szolgáltató meg tudná oldani a temetőn belül egy 
helyre történő összegyűjtést. A kis kukák nem jók, mert nem férnek bele a nagy 
koszorúk. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
A térköves megoldást nem támogatnám, mert idővel megsüllyed, a homokot kihordják 
a hangyák alóla és a fák is könnyen megemelik. 
Basky András polgármester 
Sovány beton alappal készülne, ami erősen teherbíró lenne. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
A főbejáratok mellett gyephézagos téglával való kialakítását is lehetne folytatni. Mit 
lehet dönteni? 
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Belusz László bizottsági tag 
Gyephézagos dolgot felejtsük el. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Ennek kialakítása a parkoló részeknél lenne célszerű. Ezt most muszáj eldönteni? 
Sápi Tibor alpolgármester 
A gyephézagos rész nem engedélyköteles, kérdés az, hogy mi engedélyköteles és mi 
nem. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Kialakított pontos vélemény nincs, mi legyen a megoldás? 
Basky András polgármester 
Felvetődött a parkoló építés kérdésköre a református temetőnél. Teljes szélességében 
nem tartom indokoltnak a parkoló kiépítését. A református temető bejáratát lehetne 
térkövezni. 
Horváth Sándor pályázati referens 
A közbeszerzési törvény időpontot nem állapít meg, egy időben felmerülő 
fejlesztéseket vizsgál. Mivel Képviselő-testület elé került az anyag, felmerült a 
fejlesztésnek az igénye, s ha meg is csináljuk, mindenképpen közbeszerzés köteles.  A 
200 milliós út- és járdafejlesztéssel szeretnénk együtt kiírni a közbeszerzést. Ezzel a  
közzétételi költségeket, amiket kötelezően meg kell fizetnünk, ezeket normalizálni 
lehet, mert egyszer kell csak kifizetni.  Célszerű most eldönteni, hogy szeretnénk, vagy 
sem, s ha szeretnénk, akkor egy eljárás keretén belül lebonyolítani. A legkedvezőbbel 
köti meg az önkormányzat a szerződést. 
Basky András polgármester 
Ha a református temetőnek az útfelújítását megnézzük a Református temető bejáratától 
a Kápolna útig 106 m-es távolság lenne, s 1,5 m széles, s ez 3,5 millió forint lenne. Ez 
támogatható? 
Dodonka Csaba pályázati referens 
Az 1./ pontnál a 2 m-es útszélesség, 159 m2, 3.814.410.- Ft lenne. 
Basky András polgármester 
Az 5./ pontnál a középső főút folytatása a Baross utcai kapuig 85 m lenne, s ez 3 m-es 
útszélesség lenne 5.544.465.- Ft, s aszfaltborítás. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
A határozat-tervezet 1. pontjának 1. pontjába írjuk be a 3.814.410.- Ft-ot? 
 
9.50 órakor Keresztes Ferenc bizottsági tag eltávozott az ülésről, a bizottság a 
továbbiakban 4 fővel határozatképes. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Az 1./ határozat-tervezet az elhangzottak alapján akkor úgy fog szólni, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemetőben fejlesztendő 
útszakaszok kialakítását a református temető bejáratától a Kápolna útig 106 m 
hosszúságban, 2 méter útszélességben térkő burkolattal valósítja meg, melynek 
költsége 3.814.410.- Ft. A másik megvalósítandó a középső főút folytatása a Baross 
utcai kapuig 85 m-es hosszúságban, 3 m-es útszélességben, aszfalt burkolattal történő 
kivitelezéssel, 5.650.000.- Ft összegben. 
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A 2./ határozat-tervezet pedig az lesz, hogy a köztemető előtt 3-3 db 2,5 m x 4,8 m-es 
területű gyephézagos térkő burkolat kivitelezéséről dönt a főkapu kivételével a többi 
kapunál. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Köszönöm. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a köztemetőben fejlesztendő útszakaszok kialakítása a református 
temető bejáratától a Kápolna útig 106 m hosszúságban, 2 méter útszélességben térkő 
burkolattal valósuljon meg, melynek költsége 3.814.410.- Ft, s a középső főút 
folytatása a Baross utcai kapuig 85 m-es hosszúságban, 3 m-es útszélességben, aszfalt 
burkolattal történő kivitelezéssel, 5.650.000.- Ft összegben, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazatban, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
44/2017. (IV. 11) PEB hat. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető  
2017. évi fejlesztéséről 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a köztemetőben 
fejlesztendő útszakaszok kialakítását a református temető bejáratától a Kápolna 
útig 106 m hosszúságban, 2 méter útszélességben térkő burkolattal valósítsa 
meg, melynek költsége 3.814.410.- Ft,  s a középső főút folytatását a Baross 
utcai kapuig 85 m-es hosszúságban, 3 m-es útszélességben, aszfalt burkolattal 
történő kivitelezéssel, 5.650.000.- Ft összegben. 
Határidő: 2017. április 13. 
Felelős:     PEB 

 
 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a köztemető előtt 3-3 db 2,5 m 
x 4,8 m-es területű gyephézagos térkő burkolat kivitelezése valósuljon meg a főkapu 
kivételével a többi kapunál, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
45/2017. (IV. 11.) PEB hat. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető előtti 
közterület burkolásáról 

HATÁROZAT 
  
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
 Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a köztemető  
 előtt 3-3 db 2,5 m x 4,8 m-es területű gyephézagos térkő burkolat kivitelezése 
 valósuljon meg a tőkapu kivételével a többi kapunál. 
 Határidő: 2017. április 13. 
 Felelős:     PEB 
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8./ Napirendi pont 
Beszámoló a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 
Intézményegysége férőhelyének bővítésére tett intézkedésekről 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
A bölcsőde beiratkozásnál még mindig van szabad hely. Az előző, régebbi határozat 
következtében felmérésre került a Mathyász utcai épületnek a bölcsődévé való 
átalakítása, tűzfal kellene, ami 8-10 millió forint. Most nem kell bölcsőde létesítéséről 
beszélni. 
Basky András polgármester 
Jelen pillanatban el tudjuk látni a feladatainkat. A magán óvoda vezetője Habara 
Mihályné hamarosan nyugdíjba megy, s gondolkodik azon, hogy hogyan tovább. Az 
óvoda fejlesztése során nincs létjogosultsága a magán óvodának és akkor lehet, hogy 
elmozdul a bölcsőde irányába. Lehet, hogy ő a magánbölcsődei megoldást meg tudná 
oldani a későbbiek folyamán. További teendőnk bölcsőde építés vonatkozásában 
nincs. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Nem szándékozunk bölcsődét építeni jelenleg, mert nincs rá igény. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
A bölcsődevezető leadta a jelenlegi igényeit, jelenleg többlet létszám igény nincs, ha 
lesz, akkor fogunk jelentkezni. Ebbe jelenleg belefogni nem javasoljuk. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Köszönjük szépen. Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
Bölcsődei Intézményegysége férőhelyének bővítésére tett intézkedésekről szóló 
beszámolót. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
46/2017. (IV. 11.) PEB hat. 
Beszámoló a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége férőhelyének  
bővítésére tett intézkedésekről 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
  Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 
  Intézményegysége férőhelyének bővítésére tett intézkedésekről szóló 
  beszámolót. 
  Határidő: 2017. április 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
9./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Megkérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
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Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató 
Bujdosó Ádámot szeretném, ha meghallgatnánk. A könyvtár mellett nincs 
mozgássérült felvonó rendszer, s ezzel kapcsolatban lenne tájékoztatás erről az 
elképzelésről. 
Bujdosó Ádám 
Könyvtáros pályázatról van szó. Ezt szeretnénk megvalósítani. Kötelező projekt 
arányos akadálymentesítés. Liftet bele lehetne építeni az épületbe. Kovács Gábor úrral 
beszéltünk ez ügyben. A kapcsolatot ő felvette a szakemberekkel ezzel kapcsolatban. 
15 millió forint körül mozog a lift költsége, a tartó szerkezete és a kőműves 
munkákkal együtt. 40 millió forintot tudnánk a könyvtáras pályázat kapcsán szerezni, 
a művelődési házas pályázat kapcsán pedig csak 20 millió forintot. 
Egyrészt kellene a tervezőnek (Turi Attilának) az engedélye, amit eddig nem sikerült 
megszerezni. Lift építési javaslatunk három van, amit Kovács Gábor megjelölt. 
A pályázat benyújtásának előzetes költségei lesznek, ez 120.000.- Ft lenne. A tervezett 
programmal meg kell tervezni az egész épületet újra, elektronikus tervek kellenek, ha 
ez meglenne, akkor egy megbízási díjjal a Művelődési Ház 20.000.- Ft-ért meg tudná 
csinálni. Gombkötő Gizella tervező asszonnyal beszéltünk, ha megvannak a tervek, és 
neki csak ki kell egészíteni, akkor töredékéért megcsinálná. A pályázat benyújtásához 
építési engedély kérelmet csinálni kell. Ezt a költséget 120.000.- Ft-ban gondoljuk. 
Másik kérdés a pályázó személye. Az épületet nem béreltük és az Önkormányzat 
tulajdonában van, használatba át lett adva nekünk, és nincs szerződés. Vagy lesz 12 
évre szóló használatba adási szerződés, akkor pályázhat a Művelődési Ház, ha nem 
lesz, akkor az Önkormányzat pályázhat, mint tulajdonos. A tulajdonos menedzsert 
nem tudjuk biztosítani, mert ilyen emberük nincs, ebben is szükségünk lenne Dodonka 
Csaba segítségére. 
Sebők Márta PEB elnök 
Pályázati önrész van-e? 
Bujdosó Ádám 
Nincs. Ha nem nyer könyvtáros pályázat, akkor a 120.000.- Ft kidobott pénz. 
Basky András polgármester 
Turi Attilának van joga engedélyezni ezt, jelenleg nincs ilyen engedélyünk Turi 
Attilától. Első lépés az lenne, hogy Turi Attilától kellene kérni ilyen engedélyt. 
Bujdosó Ádám 
A polgármester urat szeretném kérni, hogy vegye fel a kapcsolatot Turi Attilával. 
Basky András polgármester 
Természetesen ezt megteszem, de lehet, hogy külön meg fogja kérni, hogy akkor ő 
tervezze ezt is. 
Sebők Márta PEB elnök 
A könyvtáros kollégák bérével történt-e előrelépés? 
Basky András polgármester 
Kértem erről kimutatást, hogy hogyan alakultak a bérek, ha valamilyen megoldás 
körvonalazódik, akkor ezt a következő testületi ülésen meg tudom mondani. 15 %-os 
bérfejlesztés lesz a közművelődési ágazatban, arról volt szó, ez nem a jelenlegi bérre 
lesz rátéve. 
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Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Jogszabály szerint minden dolgozó megkapta pluszban ezt a kiegészítést. A 
jogszabálynak megfelelően megkapta a kulturális illetmény kiegészítést, amit a 
jogszabály előír a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Itt a besorolástól függően írta 
elő az illetménypótlékot, s ez a költségvetésbe betervezésre került. A pótlékot a 
költségvetésből megkapjuk. Ezt a táblázat tartalmazza. 
Sebők Márta PEB elnök 
Miből alakult az aránytalanság? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Ezt így nem tudom megmondani, de amit a törvény előírt, azt mindenki megkapta. 
Basky András polgármester 
A probléma a főiskolai, egyetemi végzettségűeknél jelentkezik. 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Minden intézményi dolgozóra vonatkozik, aki a közalkalmazotti bértábla szerint kapja 
a pénzét. Ez a törvényi lehetőség. Összecsúsztak a bérek. A középfokú 
végzettségűekkel egy szintre hozta a törvény a felsőfokú végzettségű dolgozók bérét. 
Ennyi pénzért nehéz kapni jó szakembert hosszú távon. Ez nemcsak a Művelődési Ház 
problémája, hanem minden egyes intézménynek a problémája. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az összes intézménynél menyi embert jelent. 
dr. Balogh László jegyző 
A Művelődési Háznál 5 főt érint, az IGSZ-nél 3 főt, az EGYSZI-nél lehet több. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
A közalkalmazottaknál az idegen nyelvi pótlék csak akkor jár, ha a munkaköréhez 
kapcsolódóan használja az idegen nyelvet. Ezt a bérkérdést átfogóan kellene vizsgálni, 
nem csak a Művelődési Házra vonatkozóan. 
Basky András polgármester 
Olyan megoldás lehetne, hogy egy bizonyos bértömeget meghatározni, és az 
intézményvezető látja, hogy kinek adná. 
Sebők Márta PEB elnök 
Javaslom, hogy dolgozzuk ki, hogy mennyi embert érint és ez mennyi pénz. 
Belusz László bizottsági tag 
Ki kellene dolgozni azt a megoldást, amivel ezeket az eltéréseket meg lehet tenni, s az 
a kérdés, hogy ez mennyivel terheli meg a költségvetésünket. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Más egyéb dolog van-e még? 
Basky András polgármester 
lesz rendkívüli testületi ülésünk, mert a hulladékszállítási dolog újra előjön. Az Izsák 
KOM nem kapta meg az engedélyt, csak április 30-ig szállíthat hulladékot. A 180 
szolgáltató helyett 20-25 marad az országban. Térségi csoportok jönnek létre. Az Izsák 
KOM-nak gépjárműve sincs már. Rudics Ákossal beszéltem ez ügyben. A Ceglédi  
ÖKOVIZ-el tudunk szerződést kötni, aki ezt a feladatot el fogja tudni látni. 
Zökkenőmentesen halad a dolog.  Kell válogatókat építeni, az egyik Cegléden, a másik 
Kecskeméten lesz. Két kukája lesz mindenkinek, s úgy kell a hulladékot 
szétválasztani. Egyik a sárga zsákos gyűjtést vállalja, a másik az alapszemetet viszi el. 
Heti egy alkalommal lesz zöld hulladékszállítás is. Lesz iskolai papírgyűjtés is és még 
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számos változás lesz. Ez az alapcél, és április 30-a után előkészítjük, szerződést 
bontunk az Izsák KOM-al és szerződést kötünk az új hulladékszállító céggel, az 
ÖKOVÍZ Kft-vel. 
A másik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy van a foglalkoztatási paktum, aminek 
az a célja, hogy minél több embert be tudjunk vonni a munkáltatói programba. Ha 
ehhez csatlakozni akarunk, akkor el kell dönteni április hónapban. Tiszakécske lesz a 
konzorciumvezető ebben a témában. Ha tudunk a helyi vállalkozásoknak abban 
segíteni, hogy megfelelő szakembereket kapjanak, akkor ebben nekünk is részt kell 
vennünk. 
Sápi Zsomborné levezető elnök 
Köszönöm. Van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a munkáját, mai ülésünket ezennel 
berekesztem 10.40 órakor. 
 

K.mf. 
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