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Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága 2017. január 23-án megtartott 

üléséről 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
4/2017. (I. 23.) PEB hat.  A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről  

szóló szakmai beszámolójának elfogadása 
5/2017. (I. 23.) PEB hat. Feladat-ellátási szerződések elfogadása a Rév 

Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával, 
a Római Katolikus Főplébániával  

6/2017. (I. 23.) PEB hat. Tűzifa beszerzésére céljellegű támogatás 
biztosítása 

7/2017. (I. 23.) PEB hat. Iskola-tó környezetének 2015.évi részletes 
rendezési tervdokumentációjával kapcsolatos 
döntések meghozatala 

8/2017. (I. 23.) PEB hat.  KEOP-2012-5.5.0/B Lajosmizsei Egészségház  
energetikai korszerűsítésével kapcsolatos 
döntések  meghozatala 

9/2017. (I. 23.) PEB hat. A XXIV Lajosmizsei Napok 
programtervezetének és költségvetési tervének 
véleményezése 

10/2017. (I. 23.) PEB hat.  Polgármester illetményének megállapítása 
11/2017. (I. 23.) PEB hat.  Polgármester költségtérítésének megállapítása 
12/2017. (I. 23.) PEB hat.  Cafetéria Szabályzat elfogadása és a  

2017. évi cafetéria keretösszeg meghatározása 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

13/2017. (I. 23.) PEB hat.  Lajosmizse Város Polgármestere szabadság- 
ütemezésének jóváhagyása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2017. január 23-án hétfőn 8.30 órakor, a 
Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc  bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
Belusz László és dr. Török Tamás bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről. 
    
Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Basky András  polgármester 
   dr. Balogh László  jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska  aljegyző 
   Orbán Antal   települési képviselő 
   Guti Istvánné   Művelődési Ház igazgató 
   Molnár Ferenc  Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
   Fodor Zsuzsanna  Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
   Horváth Sándor  pályázati referens 
   Gáspár Nikoletta  pénzügyi munkatárs 
   Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
   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 3 fő jelen van. Belusz László és 
dr. Török Tamás bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről. 
Belusz László távolléte miatt jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. Javaslom 
Keresztes Ferencet. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 3 
igen szavazattal a bizottság elfogadta Keresztes Ferencet. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem ezen kívül, hogy van-e még valakinek más kiegészítő, illetve 
módosító javaslata? Nincs. Köszöntöm Molnár Ferencet és Fodor Zsuzsannát, akik a 
Rév Szenvendélybeteg-segítő Szolgálat képviseletében jelentek meg, s tekintettel 
jelenlétükre, a vonatkozó napirendi pont tárgyalásával kezdjük ülésünket, majd pedig 
az Egyebek napirenddel és utána folyamatosan a többi napirendi pont tárgyalásával 
folytatjuk. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló Basky András 
     szakmai beszámolójának elfogadása    polgármester 
     II. Feladatellátási szerződés megkötése a Római Kato-  
     likus Főplébániával, mint Rév Szenvedélybeteg-segítő  
    Szolgálat fenntartójával 
2./ Egyebek 
3./ Befejezetlen beruházásokkal kapcsolatos döntések meg- Basky András 
     hozatala        polgármester 
4./ A XXIV. Lajosmizsei Napok programtervezetének és Basky András 
     költségvetési tervének véleményezése   polgármester 
5./ Lajosmizse Város Polgármestere illetménye, Cafetéria Basky András 
     Szabályzata, szabadság ütemezése    polgármester 
         dr. Adonyi Lajos 
         alpolgármester 
 
1./ Napirendi pont 
A Főplébániai Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadás 
II. Feladatellátási szerződés megkötése a Római Katolikus Főplébániával, mint 
Rév Szenvedélybeteg-segító Szolgálat fenntartójával 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden évben szokott készülni beszámoló a Főplébániai Karitász Alapítvány 
munkájáról. Az Alapítvány lajosmizsei rászorultakat lát el, mindenképpen szükség van 
a munkájukra. Jelen pillanatban 10 fő áll folyamatos gondozás alatt. Szeretnénk 
megköszönni a munkájukat, mert így megoldódik azoknak az embereknek a 
problémája, akik erre rászorulnak. A fenntartó megváltozott, ezért kell szerződést 
módosítani. 14 millió forint volt a fenntartói támogatást, ez nagyon magas. Hogyan 
kerül pótlásra a kiegészítő támogatás? 
Molnár Ferenc Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
A fenntartó támogatás azért volt olyan magas, mert több épület felújításra került. A 
Karitász Alapítvány az összes vagyonát átadja a fenntartónak. A civil szervezet átadta 
a Római Katolikus Egyháznak, mint szervezetnek, de ugyanolyan tárgyi feltételekkel 
működik tovább, ugyanazt a támogatást megkapja, amit eddig megkapott. Az Egyház 
is meg tudja adni ezt a támogatást, ami eddig volt. Eddig a Karitász Alapítványnak a 
fő céljai tartalékokból lettek megvalósítva. Az Egyház kiegészítő egyházi normatívára 
lesz jogosult, így a finanszírozásunk a jövőben sem lesz bizonytalanabb, mint eddig. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mi a tendencia azoknál a betegeknél, akik erre rászorulnak, hogy változik, vagy 
stagnál a létszám? 
Molnár Ferenc Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
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Lajosmizsére a szerződésünk 5 fő ellátására szól. Valamennyi kilépés és belépés 
történik minden évben. Az, hogy folyamatosan 10 fő benne volt a nappali ellátásban, 
ebből arra következtetetek, hogy szükség van rá. Annyiban változott a 
tevékenységünk, hogy sokkal több csoportos megbeszélést tartunk, mint eddig. 
Többféle csoport működik, akik rászorulnak a kezelésre. A közösségi ellátásban tavaly 
7 fő volt benne. Vannak olyan kliensek, akiket nem vehetünk fel a nappali ellátásba, 
mert ütközik valamilyen ellátással. 
Fodor Zsuzsanna Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
Ezek új belépők, van, akihez a közösségi ellátás keretében én járok, van aki az ügyeleti 
helyiségbe jön be. Újaknál nagyon fontos, hogy ne sok idő teljen el a két időpont 
között. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még hozzáfűznivaló? 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Nagyobb számban jelenik meg a drogfogyasztás, mint bármely más 
szenvedélybetegség? 
Fodor Zsuzanna Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
Nálam nincs drogfogyasztásos beteg, alkoholos betegellátások vannak. 
Molnár Ferenc Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
A szenvedélybetegeknél az önsegítő csoportoknak óriási szerepük van. Az anonim 
narkósoknál egy erős lajosmizsei képviselet megjelent. Tavaly év végén jelent meg az 
önsegítő csoport. Nagy eredmény, hogy igen jó hatással tudnak lenni beteg társaikra, 
akik már ugyan abból a problémából kigyógyultak.  
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal nagyon régi a kapcsolatunk. A fenntartó 
váltással bízunk abban, hogy nem lesz semmi probléma a munkájukban és köszönjük 
az együttműködést, amit kifejtenek. 
Molnár Ferenc Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
Változatlan személyi és tárgyi feltételekkel működik tovább a szervezet. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük a bizottság nevében a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat munkáját, 
bízunk abban, hogy egyre kevesebb munkájuk lesz. Kérdezem, hogy van-e még 
valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a 
Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2017. (I. 23.) PEB hat. 
A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről  
szóló szakmai beszámolójának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a Főplébániai Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszá- 
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  molóját. 
  Határidő: 2017. január 26. 
  Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki javasolja, hogy a feladat-ellátási szerződése kerüljön elfogadásra a Rév 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával, a Római Katolikus Főplébániával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
5/2017. (I. 23.) PEB hat. 
Feladat-ellátási szerződés elfogadása a Rév  
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával, 
a Római Katolikus Főplébániával  

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
  hogy a feladat-ellátási szerződés elfogadásra kerüljön a Rév Szen- 
  vedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával, a Római Katolikus Főplé- 
  bániával. 
  Határidő: 2017. január 26. 
  Felelős:     PEB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 
Átadom a szót Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetőjének. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Rendkívüli helyzet van a hideg és annak következménye okán. Január közepe van, s ez 
az időszak az ünnepeket követően a legnehezebb időszak. Azoknak az embereknek 
szeretnénk napi élelemmel és tűzifával megoldani a problémáját, akik nagyon nehéz 
helyzetben vannak. A múlt héten egy család adott be kérelmet tűzifára, de élelemre 
költötték, ruha és tűzifa nincs. A volt szülőotthon területén kiszáradt fák voltak és 
kivágattam. Segítségül az igénylőket behívtam. A gazdaságokat felhívtam, hogy 
megengednék-e, hogy a területeikről vágathatók-e ki fák. Lajosmizsén van nagyon sok 
kiszáradt fa, azt ki lehetne szedni, s aki nem tudja hova tenni, annak a felajánlását nagy 
örömmel vennénk a rászorulók nevében. Abban szeretnék segítséget kérni, hogy a volt 
Szülőotthon területére ezeket a fákat beszállíthassuk, ami a pályaudvar környékén van, 
mert azt is szeretnénk kivágatni. 
Pénteken Salacz László országgyűlési képviselő urat megkértem, hogy ha valamilyen 
segítséget tud nyújtani ebben, akkor Lajosmizse legyen benne ebben. 
A helyi rendeletünket ismerjük. Vannak idősek, akik nem tudják összevágni a fát, 
annak összevágott tűzifára van szüksége. Ahol fiatalabb férfierő van a családban, az ki 
tudja vágni a fát. Az idősek részére pedig kellene egy pénzügyi keretet biztosítani, 
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amiből vágott tűzifát tudnánk vásárolni, s ezt a volt Szülőotthon területére 
beszállítanánk és 1-2 mázsa vonatkozásában kiadnánk. Van egy-két támogatónk 
(Bagaméri Izabella, Hegedűs Éva), mint civil szervezet. Most a feladat, és a kialakult 
helyzet nagyon komoly, és szeretnénk a segítséget kérni. 
Basky András polgármester 
Ez egy hosszantartó hideg, ami jelenleg van. Korában elrendeltük, hogy a Cédulaházat 
fűtsük, s a hajléktalanok ott tudjanak melegedni. 130 segélyt 700.000.- Ft értékben 
osztottunk ki a mai napig. Az önkormányzat a saját rendelete értelmében annyit tud 
segíteni, hogy 5.700- Ft-ot tudunk adni tűzifára, de ez favásárlásra nagyon kevés. Egy 
idős néni kapott 15.000.- Ft-ot, a szomszédból tudott fát venni és nem tud elszámolni a 
számlával. Mindennap látjuk ezeket a nehéz helyzeteket. Egy-egy hétfői napon 
legalább 40-50 segély jön be ebben az időszakban. 
Orbán Antal települési képviselő 
Ami fa van nyáron, azt ki kell vágni és be kell termelni egy bizonyos helyre és amikor 
bejön a tél, s valakinek szüksége van rá, akkor tudjunk adni a rászorultaknak. Hány 
személyről van szó? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ez változó, mikor mennyi. 
Basky András polgármester 
Ma reggel már 20 kérelmet írtam alá. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Én a magántelkeken lévő, kiszáradt gyümölcsfák kivágására gondolok, amivel már a 
tulajdonos nem tud mit kezdeni. 
Orbán Antal települési képviselő 
El kellene különíteni erre egy pénzügyi alapot, mert a jelenleg kivágott nyers fával 
nem lehet fűteni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ha kapok engedélyt, akkor én tudok kiszáradt fákat, s ha segéderőt is kapunk, s 
traktort is, s ha a volt Szülőotthon területére beszállíthatjuk, akkor ezt a folyamatot 
elindítanám. 
A másik dolog, hogy egy pénzügyi keretet el kell különíteni a szociális tűzifa  adására. 
dr. Balogh László jegyző 
A szociális támogatást elvonták tőlünk. Saját forrásból az önkormányzat tud képezni 
alapot a saját rendeletünknek megfelelően. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Ha egy összeget jóváhagynánk erre, akkor ez nem érintené a rendeletünket. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Az általunk megjelölt családoknak kiadnánk 1-2 mázsánként a fát, amit a dűlőutakról 
kivágnánk, illetve a keretösszegből megvásárolnánk, s betáraznánk a volt Szülőotthon 
épületének területére. 
Az lenne a kérdésem, hogy mennyi az az összeg, amennyiért felvágott fát lehetne 
vásárolni a Tüzép telepről? 
dr. Balogh László jegyző 
A KEFAG Zrt-t kellene megkeresni ez ügyben. 16.0000.- Ft egy m3, ami 8 q fát jelent. 
Mindenhol fahiány van, a fatelepeken is sorban állnak a fáért. A TÜZÉP telepen 
3.300.- Ft a vágott fa ára. 
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Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A gyümölcsösökben nincs kivágott fa? 
 
 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
A gyümölcsösökben folyik a metszés, vannak karvastagságú fák és vékonyabb fák. 
Onnan lehetne gyűjteni. Az én gyümölcsösömben is vannak ilyen fák, ebben én is 
tudok segíteni. Ez óriás munka. Ehhez STIHL fűrész és fejsze szükséges. 
Basky András polgármester 
Akinek otthon nincs fája, azokat kivinnénk és összeszednék a fákat. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Mennyi az az összeg, amennyit tűzifavásárlásra el lehetne költeni? Próbálkozzunk meg 
egy bizonyos összeggel, s majd meglátjuk, hogy mennyi lesz. Legalább 30 családról 
van szó, s legalább 100 mázsa fára lenne szükség. 
Basky András polgármester 
30 családnak 3 q fa egy hétig tart körülbelül. 500.000.- Ft alatt el sem lehet kezdeni az 
elkülönített összeget. Akik egyedül élők, és nem képesek a fa kivágásra, azoknak ezt a 
lehetőséget kellene megadni, akik pedig tudnak dolgozni, azok pedig menjenek ki 
fakitermelésre saját érdekükben. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Fricz Pált is meg kellene kérdezni ez ügyben. 
dr. Balogh László jegyző 
Képviselő-testületi döntés szükséges ahhoz, hogy mennyi keretösszeg legyen 
megállapítva szociális tűzifavásárlásra. 
Basky András polgármester 
500.000.- Ft-ot javaslok jelen pillanatban. 
Sebők Márta PEB elnök 
Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
500.000.- Ft támogatást javasol elkülöníteni szociális tűzifavásárlásra azzal, hogy csak 
az egyedül élők, s aki nem képes arra, hogy fát vágjon, azok részesüljenek ebből. Aki 
tud dolgozni, segítsen a gallyazásban és a fakitermelésben. A szociális tűzifa 
szétosztásáról az Alapítvány, vagy a Családsegítő Szolgálat döntsön. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
6/2017. (I. 23.) PEB hat. 
Tűzifa beszerzésére céljellegű  
támogatás biztosítása 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 
   viselő-testületnek, hogy 500.000.- Ft-ot különítsen el szociális  
                                 tűzifa vásárlására az egyedül élők  részére, aki már nem tud  
                                 egészségi állapotánál fogva tűzifát összevágni. Aki szociálisan  
                                 rászorul, de egészségi állapota engedi a fakitermelést, az pedig a  
   fakitermelésben, gallyazásban vegyen részt. A szociális tűzifa  
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   szétosztásáról az Alapítvány, vagy a Családsegítő Szolgálat dönt- 
   sön. 
   Határidő: 2017. január 23. 
   Felelős:     A bizottság 
3./ Napirendi pont 
Befejezetlen beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatala 
Sebők Márta PEB elnök 
Az Egészségház tekintetében beadtuk a pályázatot. Az első esetnél volt egy 
szerencsétlen döntésünk, hogy a Farkas Építész Irodát megbíztuk a pályázat 
benyújtásával. Ez egy kidobott pénz volt. Nem tudom, hogy hány 10 millió forintot 
adtunk ki hiába a Farkas Építész Irodának? 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Nem értettem azt, hogy korábban a PEB-en tárgyalásra került, s hogy rendkívüli 
testületi ülésre miért kellett ezt a tervet bevinni és megszavaztatni. Rendkívüli testületi 
ülést lehet összehívni ilyen esetben? Ez a döntés nem volt alaposan átgondolva. 
Felelőtlen döntés volt. Én nem szavaztam meg a bizottsági ülésen ezt. Azt megértem, 
hogy ki kell vezetni. Mi van akkor, ha nem fogadják el ezt a pályázatot, akkor újra kell 
egy saját terv? Most kivezetésre kerül, mert a Számviteli Törvény ezt előírja, de ha 
nem fogadják el a pályázatot, akkor újra kell terveztetni. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Azt 2014-ben senki nem tudta, a Képviselő-testület sem, hogy hogyan lesz a tó 
környéke rendezve. Akkor Farkas Gábor építész lett felkérve, hogy tervezze meg a tó 
környékének a környezetét. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Ezt én megértem, hogy azért kell, mert ha lesz egy pályázatunk, akkor legyen egy kész 
tervünk, viszont mindig van lehetőség rendkívüli testületi ülés összehívására. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Ez így igaz. Amikor a Zöld város pályázat megjelent, a Farkas Gábor a tervezetésében 
figyelembe vette, hogy már elkészült egy anyag. Nem lett kidobva az ablakon a pénz, 
beintegráltuk a pályázatba, de egy egységes terv kellett. 
Basky András polgármester 
Bekerült a pályázatba az Iskola-tó, a központi park, a városközpont, a piac. Egy 
egységes keretet kellett, hogy kapjon. Ha el akarjuk számoltatni ezt a költséget, akkor 
le fogják vonni a támogatásokból. Így lenne célszerűbb, hogy elfogadnánk, hogy 
kivezetnénk, és két szempontból megkönnyítenénk a pályázati lehetőséget. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Akkor semmiféle pályázat nem volt, amikor ez a terv készült, s ez feleslegesen lett 
elkészítve. Az akkori előterjesztést nem találtam megalapozottnak, és azt sem, hogy 
testületi ülésre kerüljön. Megértem, hogy ki kell venni. Én úgy érzem, hogy akkor egy 
rossz, erőszakos előterjesztést hajtott végre a testület. Ezzel valamennyi veszteség 
keletkezett. Mi van akkor, hogy ha nem fogadják el a Zöld város projektet, és még egy 
terv kell. 
Basky András polgármester 
Kiviteli tervet mindenképpen meg kell csináltatni. A terveket minden település 
elkészíti, átdolgozza. Településrendezési tervet mindig módosítjuk, nem azért, mert 
nem gondoljuk át, hanem azért, mert az idő elhalad felette. Ha nem tervezünk, akkor 
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nem is tudunk előrehaladni. A megváltozott körülményeket nem tudjuk előre tervezni. 
Előre kell gondolkodni, de nem lehet olyan döntést hozni, ami 2-3 hónap múlva 
megfelelő lesz. Az a terv, amit elkészítettünk, működőképes, de hozzá kell igazítani a 
jelenlegi körülményekhez. A másik az Egészségház energetikai projektje, az sem 
valósult meg, mert nem fértünk bele a keretbe, s itt is a tervet el kellett készíteni, mert 
terv nélkül nem lehet beadni pályázatot. Ezeket a pénzeket bele lehet tenni, hogy az 
esélyt megadjuk magunknak. Előrébb voltunk azzal, hogy meg tudtuk tervezni, hogy 
mit szeretnénk. Egy ilyen rendszernek az átgondolása nem rövid idő, a pályázat 
beadása pedig 2-3 hónapos folyamat. Nehezebb helyzetben lettünk volna, ha most 
akartuk volna előkészíteni a tervet és végig gondolni, mert akkor nem tudtuk volna 
beadni a pályázatot. Most az történik, hogy módosítjuk az adott pillanatban a már 
elkészült tervet. 100 %-os támogatású a pályázat, de ott is bele kell tenni bizonyos 
pénzkeretet az önkormányzatnak. Ilyen lesz a parkoló témaköre is, mert a pályázat 
parkoló építést nem támogat, de mégis meg kell valósítani. 
Sebők Márta PEB elnök 
Hol lesz rá garancia, hogy az Iskola-tó rendbetételével kapcsolatban beadott pályázat 
bekerülhet a pályázati projektbe? 
Basky András polgármester 
Oláh Gábor úr tájékoztatása szerint a megye által támogatott pályázatok előnyt 
élveznek. Azért döntöttünk úgy, hogy a megyével közösen készítjük a pályázatot, mert 
nagyon bízunk benne, hogy ezek a pályázatok megvalósításra kerülnek. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Ezt kötelező kivezetni, s ha nem nyer, akkor újra kell ezt terveztetni. 
Basky András polgármester 
Ez a terv megvan, nem veszett el, ha szükséges, akkor tudunk rajta módosítani, de 
jobb, ha a költségvetésből kiszedjük. Ha a pályázat nyer, akkor az pozitív. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Mi lesz akkor, ha a Zöld város pályázat is ilyen hasonló sorsra jut? 
Basky András polgármester 
Ha nem nyer a pályázat, akkor a beletett pénz elveszik. Ha nyer a pályázat, akkor 
szerencsések vagyunk. Ha nem nyer a pályázat, akkor bizonyos esetekben bizonyos 
pénzeknek az elvesztését tudomásul kell venni az önkormányzatnak. Kockázatvállalás 
nélkül nincs előrehaladás. A könyvvizsgáló asszony mondta, hogy vegyük ki ezt a 
költséget a költségvetésből. 
Sebők Márta PEB elnök 
Sápi Zsomborné bizottsági taggal egyetértek, hogy ez egy elhamarkodott döntés volt, 
de a Farkas Építész Irodának már sokat kifizettünk. A polgármester úrnak is igaza van, 
hogy ha nem csinálunk semmit, akkor nem haladunk előre. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Több irányvonal is kell, de konkrét terv csak akkor, amikor már azt látjuk, hogy 
biztosan szeretnénk valamit megvalósítani. 
Sebők Márta PEB elnök 
A számviteli előírásoknak eleget kell tenni és a volt pályázati dokumentációt ki kell 
venni. Itt két határozat-tervezet van, az egyik az Iskola-tó környezetének 2015. évi 
részletes rendezési tervdokumentációjával kapcsolatos döntések meghozatala. Először 
ezt szavaztatnám. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
7/2017. (I. 23.) PEB hat. 
Iskola-tó környezetének 2015.évi részletes rendezési  
tervdokumentációjával kapcsolatos döntések meghozatala 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2017. január 26. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a KEOP-2012-5.5.0/B Lajosmizsei Egészségház energetikai korszerűsítésével 
kapcsolatos döntések meghozatalát elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
8/2017. (I. 23.) PEB hat. 
KEOP-2012-5.5.0/B Lajosmizsei Egészségház  
energetikai korszerűsítésével kapcsolatos döntések  
meghozatala 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2017. január 26. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
 
4./ Napirendi pont 
A XXIV Lajosmizsei Napok programtervezetének és költségvetési tervének 
véleményezése 
Sebők Márta PEB elnök 
A keretösszegben 8 millió forintban állapodtunk meg. Akkor arról volt szó, hogy ez 
elég lesz. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
A kitelepülésnek is van költsége. A szerződés 3 fő programmal lett megkötve. Kocsis 
Tibor korábban azt mondta, hogy 600.000.- Ft-ból ki tud jönni, most pedig azt mondta, 
hogy 540.000.- Ft + ÁFA lett januártól, de zenekara is van. 
A testvérvárosok és a saját művészeti csoportoknak 400.000.- Ft van betervezve, 
annak a költségét nem tudjuk, hogy mennyi lesz konkrétan. Alma Együttes fellépési 
költsége 400.000.- Ft. Mi az, amiből levegyünk? 
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Sebők Márta PEB elnök 
Soltész Rezső és Oláh Gergő műsorát vegyük le. 
 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Ezt az időt is ki kellene tölteni valamivel. Az Alma Együttes kell, Komáromi István 
kell, testvérvárosok műsora kell, a Mazsorett Csoport a gyermekeknek látványos és jó. 
Basky András polgármester 
Javaslom, hogy a Tűzijáték legyen este 9.00 órakor a 10.00 óra helyett, s akkor már 1 
óra felszabadul. A kis gyermekek is jobban el tudnak jönni a korábbi tűzijátékra. Így a 
műsorszámok egy órával előbbre csúsznának. 
Lehet, hogy a műsorvezetőt is meg kellene oldani saját erőből. Én Berta Istvánt is 
tudnám javasolni műsorvezetőnek. 
Guti Istvánné Műv.Ház igazgató 
Dobó Enikő előadóművész, nagyon jó műsorvezető. 
Orbán Antal települési képviselő 
Dobó Enikő műsorvezetőt nem szabad lehagyni, mert az sokat jelent egy 
rendezvénynél, hogy milyen a műsorvezető. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Az is lényeges, hogy milyen színpadot engedélyeznek felállítani. A szemétszállítás, 
Mobil WC, szerzői jogdíj költségéből nem tudunk levenni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Egyéb vélemény van-e? Nincs. Akkor én azt javaslom, hogy Soltész Rezső, Oláh 
Gergő műsorát kihagyni, a Tűzijáték finanszírozását is, de a támogatást keresni. Jó 
lenne, ha az Alma Együttes műsorát is meg lehetne oldani támogatásból. 
Basky András polgármester 
Azt tudom elképzelni, hogy egy keretösszeget kellene meghatározni nagy vonalakban, 
mert konkrétan nem lehet meghatározni sem az összeget, sem a fellépőket. 8 millió 
forint volt indulóként, én azt javaslom, hogy 9 millió forintból oldja meg a Művelődési 
Ház a 2017. évi Lajosmizsei Napok programját. Ezt sem lehet egyértelműen mondani, 
hogy vegyük ki Soltész Rezső, vagy Oláh Gergő műsorát, mert vagy egyik, vagy 
másik, vagy mindkettő is lehet, hogy maradhat. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Most csak az irányvonalakat kell meghatározni, február 15-ig kell, hogy a költségvetés 
elkészüljön és kiküldésre kerüljön, majd a költségvetés elfogadásakor lehet konkrét 
meghatározásokat tenni. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Én is 9 millió forintot javaslok irányvonalként elfogadni. 
Orbán Antal települési képviselő 
Én is egyetértek a 9 millió forint irányvonal meghatározásával. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt így én is elfogadom. Van-e más javaslat a 9 MFt-on kívül? Nincs. 
Aki elfogadja, hogy a XXIV. Lajosmizsei Napok programtervezetének 
lebonyolításához 9 millió forint legyen meghatározva irányvonalként, s majd a 2017. 
évi költségvetés elfogadásakor legyen konkrét meghatározás a programot illetően, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
9/2017. (I. 23.) PEB hat. 
A XXIV Lajosmizsei Napok programtervezetének 
és költségvetési tervének véleményezése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága a XXIV. Lajosmizsei Napok költségvetési ter- 
  vezetének előirányzatát 9 millió forintban javasolja meghatározni,  

konkrét programtervet pedig a 2017. évi költségvetés elfogadásakor. 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármestere Illetménye, Cafetéria Szabályzata, szabadság 
ütemezése 
Sebők Márta PEB elnök 
A polgármesterek fizetését megemelték, a költségtérítés is megváltozik és a cafetéria 
is. Erre kapunk-e pénzt? 
dr. Balogh László jegyző 
Igen, a polgármester úr fizetésemelésére is. 
Sebők Márta PEB elnök 
A polgármesterek fizetését a települések lakosság számától függően alakították ki. Ez 
úgy alakul, hogy az államtitkári fizetés bizonyos százaléka. A polgármester úr fizetése 
az államtitkár fizetésének 70 %-ában javasolt megállapítani, s mivel Lajosmizse a 10 
001-30 000 fő lakosságszámú település kategóriájába tartozik, így 698.000.- Ft lesz a 
fizetése, 104.700.- Ft a költségtérítés, a Cafetéria 200.000.- Ft. Javaslom, hogy az 
előterjesztést így fogadjuk el. 
A hivatali dolgozóknak az illetményemelésével mi van? Minimálbér növelésére 
kapunk-e pénzt? 
dr. Balogh László jegyző 
Nem, s ez 30 millió forint önkormányzati szinten. A héten megpróbáljuk összerakni a 
költségvetést, s mindenképpen össze kell rakni az intézmények költségvetésével. 
Számos negatív dolog van a korábbi tervezésekhez képest. 13 millió forinttal 
magasabb a központi költségvetésből az általános tartalékra nyújtott támogatás. Óvoda 
támogatás 20 millió forintos nagyságrenddel nőtt. Ez önkormányzati szinten többletet 
nem jelent. 
A települési önkormányzatok szociális feladataira a 28.400.000.- Ft-ot elvonták. A 
szociális ellátások maradtak azon a nagyon alacsony finanszírozási szinten, amit évek 
óta megszoktunk. A gyermekétkeztetésnél is kevesebb forrás lesz. Komoly kiesések 
vannak. 
A szociális szférában is voltak kiegészítő pótlékok, az egészségügyi szakdolgozóknál 
is volt. A köztisztviselőknek 9 éve nincs béremelkedése. A takarítói munkabér is 
azonos lesz a felelősségteljes munkabérrel. Pénzügyi munka területén nagyon nehéz 
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munkaerőt találni. Nálunk a legalacsonyabb a munkabér a pénzügyi, az adócsoportnál, 
de a többi területen is. Itt most van egy kialakult csapat, ha ez most széthullik, akkor 
nagyon nehéz helyzetbe kerülök. 
Sebők Márta PEB elnök 
A bizottsági ülés után szeretnék egyeztetni a fizetések tekintetében és a költségvetés 
vonatkozásában. 
Basky András polgármester 
A TÖOSZ javaslatot tett béremelésre. Ha valami központi változás várható, abból fél 
évnél hamarabb nem lesz semmi. Amikor a költségvetés összeáll, akkor elő fogunk 
terjeszteni valamit, hogy hogyan tudnánk megoldani a bérfejlesztést a hivatal 
vonatkozásában. 
dr. Balogh László jegyző 
Az idei év nagyon nehéz lesz. Az ASP rendszer bevezetése is nehéz feladat lesz. Az új 
programnak az ára 1.300.000.- Ft. Az ASP pályázat februárban kiírásra kerül. Az 
ASP-n túlmenően a jövő év januárban bevezetik az E-közigazgatási rendszert. Jövőre 
általános közigazgatási rendszert vezetnek be, KET-et megszüntetik.  
Az államigazgatásban tavaly a járási hivatalban dolgozóknak a bérét megemelték elég 
tetemes összeggel, legalább bruttó 100.000.- Ft-al keresnek többet jelen esetben a 
járási hivatali dolgozók, mint nálunk a hivatali dolgozók. Kecskeméten is komoly 
munkaerőhiánnyal küzdenek. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük a tájékoztatást. Négy határozat-tervezet van, melyeket szeretnék 
megszavaztatni. 
Aki elfogadja, hogy Basky András polgármester illetménye 2017. január 1-től 
698.000.- Ft legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2017. (I. 23.) PEB hat. 
Polgármester illetményének megállapítása 

HATÁROZAT 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
  hogy Basky András polgármester illetménye 2017. január 1-től  
  698.000.- Ft legyen. 
  Határidő: 2017. január 26. 
  Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja, hogy a polgármester költségtérítése 2017. január 1-től 104.700.- Ft  

       legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem  
volt- az alábbi határozatot hozta: 
11/2017. (I. 23.) PEB hat. 
Polgármester költségtérítésének 
megállapítása 
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HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
  hogy Basky András polgármester költségtérítése 2017. január 1-től 
  104.700.- Ft legyen. 
  Határidő: 2017. január 26. 
  Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja, hogy a polgármester 2017. évi cafetéria keretösszege 200.000.- Ft 
legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
12/2017. (I. 23.) PEB hat. 
Cafetéria Szabályzat elfogadása és a  
2017. évi cafetéria keretösszeg meghatározása 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés III. határozat-tervezetét, kiegészítve azzal, hogy Basky  
                      András polgármester 2017. évi cafetéria keretösszege 200.000.- Ft  
                      legyen. 
  Határidő: 2017. január 26. 
  Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja a polgármester 2017. évi szabadság ütemezését az előterjesztés 3.  

      melléklete szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem  
volt- az alábbi határozatot hozta: 
13/2017. (I. 23.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Polgármestere szabadság- 
ütemezésének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Polgármestere  2017. évi szabadság ütemezését 
  az előterjesztés 3. melléklete szerint. 
  Határidő: 2017. január 26. 
  Felelős:     PEB 
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Sebők Márta PEB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy  

      van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Dévai Nagy Kamilla zenés műsora lesz a mai napon. Kérdezem, hogy az országos  

      gyásznap miatt mi legyen a rendezvénnyel? 
Basky András polgármester 
100 %-os igent, 100 %-os nemet nem tudok mondani. Nem egy zenés, táncos 
rendezvényről van szó. Annyit lehet kérni Dévai Nagy Kamillától, hogy nézze át, hogy 
olyan műsorszámok legyenek, amik megemlékezésről szólnak. Az iskolában 
megemlékezés is volt. Ha felhívjuk a figyelmét, akkor biztosan olyan műsort fog 
hozni, ami nem sérti a jelenlegi gyásznapot és az eseményt. 
Sebők Márta PEB elnök 
Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. 
Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 11.00 órakor 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 
 
 
  Sebők Márta     Keresztes Ferenc 
  PEB elnök     PEB tagja 
        jkv. aláírója 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


