
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/2/23/2017. 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2017. június 27-én, (kedden)  
08.30 órakor megtartott üléséről 

 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
74/2017. (VI. 27.) PEB hat.        Egészségház légkondicionálásának pótmunkálatai 
75/2017.(VI.27.)PEB hat.    Meserét Óvoda bölcsődei tagintézmény festési 

munkálatai 
76/2017. (VI. 27.) PEB hat. Úthibák, kátyúk javítását szolgáló INFRASET 

célgép beszerzése 
 
77/2017. (VI. 27.) PEB hat. Polyák Imre Sportcsarnok világítás/elektromos 

korszerűsítése 
78/2017. (VI. 27.) PEB hat. Dózsa György út 82. épület világítás/elektromos 

korszerűsítése, belső felújítása 
79/2017. (VI. 27.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

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

80/2017. (VI.27.) PEB hat.  Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az  
elvégzett munkáról 

81/2017. (VI. 27.) PEB hat. Parkgondozó és kertészeti ágazat átköltözésével 
      kapcsolatos döntés   
82/2017. (VI. 27.) PEB hat. Házasságkötések során alkalmazandó bérleti és 

egyéb díjak 
83/2017. (VI. 27.) PEB hat. Házasságkötések díjai 
84/2017. (VI. 27.) PEB hat. Az anyakönyvvezető részére a munkáltat által 

fizetendő díjak 
85/2017. (VI. 27.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2017. (….) önkormányzati 
rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól 

86/2017. (VI. 27.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének…../2017. (….) önkormányzati 
rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

87/2017. (VI. 27.) PEB hat. Pályázat előkészítése a TOP-1.1.3-16 azonosító 
számú pályázati felhívásra 

 



 2

 
 
88/2017. (VI. 27.) PEB hat. Pályázat előkészítése a TOP-3.2.1-16 azonosító 

számú pályázati felhívásra 
89/2017. (VI. 27.) PEB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 

földszinti mosdójának felújítása 
90/2017. (VI. 27.) PEB hat. Döntés a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási  
     és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás- 

hoz való csatlakozásról 
91/2017. (VI. 27.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi 

közbeszerzési tervének módosítása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2017. 
június 27-én kedden 9.15 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 bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezető 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Gulyás Attiláné pénzügyi munkatárs 
      Földházi Zoltán 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 

Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek kiegészítésre, illetve módosításra 
javaslata? Amennyiben nincs, azt javaslom, hogy a meghívó szerinti 3./ napirendi 
ponttal (Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (….) 
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról) kezdjünk, majd pedig a meghívó szerinti 7./ 
napirendi ponttal (Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett 
munkáról, illetve a Mizsei utcai telephelyre való átköltözés feltételei) folytassuk 
ülésünket, s azt követően haladjunk a meghívó szerint. Aki ezzel a módosítással 
elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok:            Előterjesztő: 
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1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének     Basky András 
     …../2017. (….) önkormányzati rendelete a 2017. évi költség-     polgármester 
     vetésről szóló 7/2017. (II. 20.(önkormányzati rendelet mó- 
     dosításáról 
2./ Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett mun-     Basky András 
     káról, illetve a Mizsei utcai telephelyre való átköltözés feltételei      polgármester 
3./ Lajosmizse város Önkormányzata Képviselő-testületének      Basky András 
      ……/2017. (…..) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen     polgármester 
     kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés enge- 
     délyezésének szabályairól és díjairól 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének      Basky András 
     …../2017. (….) önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató      polgármester 
     üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X. 21.) ön- 
     kormányzati rendelet módosításáról 
5./ Pályázatok előkészítése a TOP-1.1.3-16 és TOP-3.2.1-16 azono-      Basky András 
     sító számú pályázati felhívásokra          polgármester 
6./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mos-   Basky András 
     dójának felújítása            polgármester 
7./ Döntés a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvé-  Basky András 
     delmi Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról                      polgármester 
8./ Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervé-    Basky András 
     nek módosítása             polgármester 
9./ Egyebek 
 
1./ 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 keresztül módosul. A módosított előterjesztést 
tárgyaljuk. 
1./ Közfoglalkoztatási program támogatására 2017. április hónapra 5.910.250 Ft 
támogatás érkezett. 
2./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi április havi kompenzációjára 
537.116 Ft érkezett. 
3./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi május havi kompenzációjára 
532.358 Ft érkezett. 
4./ 2016. évi december-hótól 2017. évi május hóig szociális ágazati összevont pótlék 
került megállapításra–összesen 5.854.731 Ft. 
5./ A Műv.ház részére kulturális illetménypótlék került kifizetésre. 
6./ A Művelődési Ház részére a bérfejlesztéshez szükséges 2017. II. félévre vonatkozó 
pótlékok, címek adományozására 1.000.000 Ft plusz finanszírozás biztosítása 
szükséges. 
7./ 2.400.300 Ft-ért a települési marketing fejlesztése érdekében a várost bemutató 
kisfilm elkészítését megrendeli Daylight Kft-től. 
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8./ a Művelődési Házban elvégezteti az alábbi feladatokat: 
-  árnyékolók beszerzése 579.120.- Ft 
-  hirdető javítása 125.000.- Ft 
-  egy db digitbox beszerzése 350.000.- Ft 
-  egy db faház beszerzése 250.000 Ft. 
-  

9./ Művelődési Ház homlokzatának, faburkolatainak, valamint nyílászáróinak festése 
1.581.633.- Ft összegben. 
 
10./ IGSZ-hez tartozó iskolai konyha részére 1 db új főzőüst beszerzése 1.750.000 
forint összegben. 
 
Mi lesz a régi főzőüsttel? 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Megpróbáljuk értékesíteni, várjuk az értékbecslőt, hogy mit ér, vagy egyáltalán 
hasznosítható-e vagy hulladékként tudjuk csak értékesíteni. 
Sebők Márta PEB elnök 
11./ Köztemetőben fejlesztendő útszakaszokra elkülönítettünk 9,5 millió forintot, ez a 
beruházásokba kerül át. Közbeszerzési eljárás lebonyolításához 317.000.- Ft 
átcsoportosításra kerül a dologi kiadásba.  
12./ Temető üzemeltetés tekintetében közbeszerzést hajtottunk végre, általános 
tartalékból kerül át a dologi kiadásba az összeg. 
13./ Kerékpártároló és gépkocsi tároló helyiségeinek hidegburkolási munkálataira 
1.130.300.- Ft kerül kifizetésre. 
14./ Egészségház légkondicionálására 254.127.- Ft kerül elfogadásra, céltartalékból 
kerül át a Társulás költségvetésébe, utána pedig az intézmény költségvetésébe. 
15./ Óvoda, bölcsőde teljes körű festése 385.000.- Ft értékben. 
Ez miért nem került beépítésre a költségvetésbe? 
Gulyás Attiláné pénzügyi referens 
Nem jelezték korábban, hogy festetni szeretnének. 
Basky András polgármester 
Februárban abban maradtunk, hogy csak azokat a költségeket tesszük bele a 
költségvetésbe, amik mindenképpen szükségesek. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez fenntartási költség. A költségvetési tervezésnél kell mérlegelni, hogy mik azok a 
költségek, amik az elkövetkezendő időszakban felmerülnek. A fenntartási, 
karbantartási költségeket minden évben tegyük bele a költségvetésbe. Ezt meg kellene 
követelni az intézményektől. Ez karbantartási és fenntartási költség. 
Basky András polgármester 
Csak a legszükségesebbeket tettük bele, nekem az volt az elvem. 
Belusz László bizottsági tag 
Ami karbantartás, azt be kell tervezni a jövőben, én egyetértek a festéssel. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez nem felújítás és fejlesztés, hanem karbantartás. 
Basky András polgármester 
Legközelebb, ha a költségvetés engedélyezi, akkor bele fogjuk tenni. 
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Sebők Márta PEB elnök 
16./ Infraset kátyúzógépnek a beszerzése. Ez alkalmas arra, hogy nem a teljes nagy 
kátyúzást, hanem az időszakonként megjelenő kátyúkat saját önerőből el tudjuk 
végezni. A gépnek a beszerzési értéke 4.638.000.- Ft. 
17./ A Polyák Imre Sportcsarnok világításának elektromos korszerűsítését, felújítását 
tervezzük. A céltartalékban elkülönített pályázati, fejlesztési, felújítási keret terhére 
további 3.203.065 Ft átcsoportosítása szükséges.  
A IV. határozat-tervezet szerint pályázatot nyújtottunk be, hogy a munkák elvégzése 
megvalósuljon. A pályázatból bonyolult és nem megvalósítható, így saját önerőből 
valósítjuk meg. 4.300.000.- Ft-ot korábban elkülönítettünk, s hozzá kell még tenni 2 
millió forintot.  
18./ A Dózsa György úti volt Pártház épületében a mennyezet leszakadt és 
balesetveszélyessé vált, ezért szükséges ennek megjavítása. A Képviselő-testület 
tagjaival kint voltunk és megnéztük, hogy milyen intézkedéseket célszerű megtenni. 
1,5 millió forintos ráfordítás szükséges a volt Pártház belső munkálatainak 
elvégzésére. Az elkülönített összeg céltartalékból felújítás sorba kerülne át. 
19./ Az óvodás pályázatra 150 millió forintot megnyertünk, 146 millió forint kerül 
beépítésre a költségvetésünkbe. 
19.2. Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztésének 
támogatása pályázat közbeszerzésének lebonyolítására 1.905.000 Ft átcsoportosításra 
kerül a a 7/2017 (II.20) önkormányzati rendelet 7. melléklet Céltartalékok részletezése 
táblázat 8.sorában. 
20./ Pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumba, mert az önkormányzati 
tűzoltóság működésére mindenképpen szükség van. 4 település összesen 18.100.000.- 
Ft-ot nyert ezen a pályázaton. Ez kerül beépítésre a költségvetésbe. 
21./ A Mathyász utca 2. szám alatti épület felújítása, ahol a bölcsőde kialakítás volt 
tervezett. Elkülönítettünk 30 millió forintot, ezt átcsoportosítanák a parkgondozók 
épületének a kialakítására. 
22./ Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása vált indokolttá 505.164 Ft összegben. 
23./ Költségvetési maradványunkat a költségvetésünkbe betesszük a megfelelő helyre, 
ez 524.115.- Ft. 
24./ Lekötött bankbetétek megszüntetésének a kezelése a többi pedig az 
intézményeknél történő átcsoportosítás volt a Hivatalnál, 25., 26., 27., pont, az IGSZ-
nél 28., 29., 30., 31., 32., pontok a költségvetés módosítását eredményezi. A 
Művelődési Háznál a 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. pontok kerülnének beírásra. 
Van-e valakinek hozzászólása a módosításokhoz? 
Basky András polgármester 
Az 5. oldal 11. pont az nem a 7. melléklet, hanem a 11. melléklet. 
12. pont a 11. melléklet, ez a közbeszerzés a temető sorról menne, de ha levesszük, 
akkor nem marad annyi pénz, mint amennyit elköltöttünk, így ezt az általános 
tartalékból kell megoldani. A közbeszerzést meg kell csinálni. Ezt át kellene vezetni a 
testületi ülésig. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még valakinek hozzászólása? 
Amennyiben nincs, a határozat-tervezeteket szavaztatom. 
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Aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, - Egészségház légkondicionálásának 
pótmunkái – kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
74/2017. (VI. 27.) PEB hat. 
Egészségház légkondicionálásának  
pótmunkálatai 

HATÁROZAT 
 

   A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a Képvi- 
selő-testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét 
(Egészségház légkondicionálásának pótmunkálatai). 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős:    PEB 

 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja a II. határozat-tervezetet – Meserét Óvoda bölcsődei tagintézmény 
festési munkálatai – kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
75/2017. (VI. 27.) PEB  hat. 
Meserét Óvoda bölcsődei tagintézmény  
festési munkálatai 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a Képvi- 

selő-testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét (Meserét 
Óvoda bölcsődei tagintézmény festési munkálatai. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős:     PEB 
 

Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja a III. határozat-tervezetet – Úthibák, kátyúk javítását szolgáló 
INFRASET célgép beszerzése – kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
76/2017. (VI. 27.) PEB hat. 
Úthibák, kátyúk javítását szolgáló  
INFRASET célgép beszerzése 

HATÁROZAT 
   A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a Képvi- 

selő-testületnek az előterjesztés III. határozat-tervezetét 
(Úthibák, kátyúk javítását szolgáló INFRASET célgép 
 beszerzése). 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős:     PEB 
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Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja a IV. határozat-tervezetet – Polyák Imre Sportcsarnok 
világítás/elektromos korszerűsítése – kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
77/2017. (VI. 27.) PEB hat. 
Polyák Imre Sportcsarnok 
világítás/elektromos korszerűsítése 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a Képvi- 

selő-testületnek az előterjesztés IV. határozat-tervezetét 
(Polyák Imre Sportcsarnok világítás/elektromos korszerűsítése) 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős:     PEB 

 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja az V. határozat-tervezetet – Dózsa György út 82. épület 
világítás/elektromos korszerűsítése, belső felújítása – kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
78/2017. (VI. 27.) PEB hat. 
Dózsa György út 82. épület 
világítás/elektromos korszerűsítése, 
belső felújítása 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a Képvi- 

selő-testületnek az előterjesztés V. határozat-tervezetét 
(Dózsa György út 82. épület világítás/elektromos korszerűsítése, 
belső felújítása). 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős:     PEB 

 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki egyetért Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi 
költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításával  
azzal együtt, amit a polgármester úr elmondott, hogy az 5. oldal 11. pont az nem a 7. 
melléklet, hanem a 11. melléklet, a 12. pont a 11. melléklet, s ez a közbeszerzés a 
temető sorról menne, de az általános tartalékból kell megoldani, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
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79/2017. (VI. 27.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2017. (….) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről 
szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testületnek a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) 
önkormányzati rendeletének módosítását azzal együtt, amit a 
polgármester úr elmondott, hogy az 5. oldal 11. pont az nem a 7. 
melléklet, hanem a 11. melléklet, a 12. pont a 11. melléklet, s ez a 
közbeszerzés a temető sorról menne, de az általános tartalékból kell 
megoldani. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős:     PEB 

 
 
2./ Napirendi pont 
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkáról, illetve a 
Mizsei utcai telephelyre való átköltözés feltételei 
Sebők Márta PEB elnök 
A parkban elvégzett munkáról beszámoló készült. Földházi Zoltán készítette a 
beszámolót. Kérném, hogy mondjon néhány szót. 
Földházi Zoltán 
A külterületi utakon és a belterületen is gréderes földmunka van, valamint vízelnyelő 
árkok készítése.  
Belterület: Szent Vendel út útpadkázás 230 m, Széchenyi utca 50 m, Damjanich utca 
500 m, Dózsa György út 230 m szélességben történt, Katona József utca 30 m-es 
víznyelő árok készítés, Fülemüle út murvával való beszórás, valamint Vasút utca, 
Árok utca, Kodály Zoltán utca 200 m, Kodályköz, Kámánköz, Piroska utca, összesen 
6300 m3. 
Külterület: Bene, Közös területen, Iskola dülő, 2,8 km, Kasza dűlő 1,8 km, Kalocsa 
dűlő 1,4 km, Kuzen dűlő, Szappanos dűlő, Kulin dűlő 2,3 km, határút 4,2 km, Tóth 
Jáos dűlő 5 km, összesen 256,5 km hosszon történt javítás. 
Mizsei részen: Nagy András dűlő 1,6 km, Határ dűlő 0,7 km, Szarkási dűlő, Rubos 
dűlő, Tarnay dűlő, Lukács dűlő, Kónya dűlő, Ricsovári dűlő, összesen 19,5 km 
hosszan történt útjavítás, mindösszesen 54,4 km útjavítás történt eddig. 
Belterületi utak kátyúzása: A legforgalmasabb útvonalakat kezdjük el először, Kossuth 
Lajos utca, Baross térnek a Tüzép telepig terjedő része, Bajcsy-Zs. utca, Szent Vendel 
utca, Széchenyi út. 6.800 m-es bejárt útvonalat érint a kátyúzás, ami megvalósult. 
Időjárásfüggő, hogy hogyan tudjuk folytatni. A Jáger dűlő, Iskola dűlő és a Pintér dűlő 
van még hátra. 
Sebők Márta PEB elnök 
Külterületi dűlőutak hossza mennyi? 
Szilágyi Ödön irodavezető 
250 km a főbb dűlőutak hossza, az összes 450 km. 
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Földházi Zoltán 
Érdekeket összpontosító döntések alapján lettek az utak javítva, 60 %-a az utak 
javításának megtörtént. 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdés van-e ezzel kapcsolatban? 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A múlt héten a Tarnai dűlő úton jártam, olyan benövések vannak, hogy a területen 
éppen el lehet menni, nagyobb autók nem tudnak közlekedni. Ott gazdálkodók laknak, 
mentőautó nem tudom, hogy hogyan tud elmenni ott. Olyan szemetek vannak konténer 
számba vehető mennyiségben, aminek nagy része veszélyes hulladéknak is számít. Ez 
a több mint 200 km-es útszakasz egy nagyon pontos tervezést igényelne, hogy a 
benövéseket rendbe lehessen tenni, útjavításokat el lehessen végezni, fakiszedéseket 
lehessen végezni, amiből a rászorulóknak a faigényét is ki lehetne elégíteni a hideg 
fagyos időben. Ez az állapot így nem maradhat, el kell indítani ennek a tervezését. A 
megvalósításhoz tuskózásokra, gépekre lenne szükség. 
Basky András polgármester 
Az elmúlt időszakban nagyon sokat fejlődtünk abban, hogy ebben előre tudjunk lépni. 
Megvásároltuk a tuskózó gépet. Felvetődött az a megoldás, hogy kellene venni egy 
ágvágó gépet, ami ledarálja a benőtt gallyakat. Ezzel meg lehetne szélesíteni az utakat. 
Sebők Márta PEB elnök 
A helyszíni tájékoztatás alkalmával nagyon sok száz mázsa fáról beszéltek, ami onnan 
kijönne. 
A közfoglalkoztatottak kiköltöztetése külső területre nem lenne célszerű, mert a 
munkagépeknek órahosszat kellene utazni, s ez munkatempó szempontjából rossz. 
Kellene olyan tanyát találni, ahová a munkagépeket ki lehetne költöztetni. Ha nem 
találunk olyan tanyát, akkor meg kell szervezni a gépek őrzését.  
Vannak olyan fák, amiket a tuskózó gép sem tud kiszedni. Erre megfelelő ember kell. 
Basky András polgármester 
Abban kérem a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság segítségét, hogy ezt az elméletet 
dolgozzák ki és adják át nekem, ahogy a bizottság gondolja, írja le, segítsenek ennek a 
kidolgozásában. Várjuk a megoldást és a javaslatot kidolgozva pénzügyileg is. 
Sebők Márta PEB elnök 
A tanyákat ki kell jelölni, ki kell választani olyan embert, aki alkalmas erre. 
Basky András polgármester 
Megvárjuk a kidolgozást a PEB-től és az MB-től is. 
Belusz László bizottsági tag 
Le kellene írni, hogy ezt a dolgot miből, mennyért, hogyan lehet megvalósítani, 
mennyi lesz a vége, mennyi m3 fát lehet kiszedni onnan. Egy megvalósíthatósági 
tanulmányt kellene készíteni.. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Mi véleményezünk, jóváhagyunk, tettünk rá javaslatot. Meg kell találni azt a 
szakembert, aki ezt megcsinálja. Korábban az ilyen feladatok végzéséhez egy külön 
bizottság állt fel. 
Belusz László bizottsági tag 
Erre is lehet bizottságot felállítani. 



 11

 
10.00 órakor Keresztes Ferenc bizottsági tag eltávozott, a bizottság a továbbiakban 3 
fővel határozatképes. 
Basky András polgármester 
Ahhoz, hogy ebből megoldás legyen, akkor ezt ki kellene dolgozni. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Akkor teszek egy olyan javaslatot, hogy álljon össze egy bizottság és kezdje meg a 
munkáját. Ez nem egy napos munka, ezt nem lehet egyik napról a másikra elvégezni. 
Belusz László bizottsági tag 
Teljesen jó, mert így tud előrébb haladni a dolog. Jelen esetben azt is meg kellene 
vizsgálni, hogy a jelenlegi géppark alkalmas-e arra, hogy az elvégzendő munkálatokat 
el tudja végezni. 
Basky András polgármester 
A PEB tudja segíteni ezt a munkát. Maradjunk annyiban, hogy legyen egy bizottság 
összeállítva, aki segíteni tudna ennek a munkának az elvégzésében. Ahhoz, hogy az 
valósuljon meg, amit a bizottság mondott, feltétlenül kell a segítsége is.  
Sebők Márta PEB elnök 
A Mezőgazdasági Bizottság lenne a legalkalmasabb ennek a feladatnak az 
összeállítására, s ebbe bevonjuk Belusz Lászlót is, és a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottságot, aki akar. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Kaptunk egy irányvonalat, mindenki gondolkozzon el ezen, s szeptemberre álljon 
össze egy bizottság, a megbeszélésen bárki részt vehet, képviselők is, és várjuk 
Szilágyi Ödön urat is. 
Basky András polgármester 
Ezt elfogadhatónak tartom, hogy összeálljon egy bizottság, aki megvizsgálja ennek a 
dolognak minden részét, kell-e hozzá még eszköz, vagy még mi szükséges, ki miben 
tud segítséget nyújtani. 
Orbán Antal települési képviselő 
Ha a Földházi Zoltán a közmunkásokkal foglalkozik, akkor nem tud a dűlő utakkal 
foglalkozni, mert ez elég hatékony közreműködést vesz igénybe. Rajtaütésszerű 
létszámellenőrzést is lehetne csinálni, hogy mindig mindenki ott van-e a munkahelyén 
a közfoglalkoztatottak részéről. 
Basky András polgármester 
Létszámellenőrzés elég gyakran szokott lenni. 
Földházi Zoltán 
Én is ellenőrzöm a munkaterületeket és a dolgozókat is rendszeresen. Arról is 
beszéljünk, hogy ki mit csinált meg, és mi az, amit rendesen megcsináltak, s mi lenne 
akkor, ha ők nem lennének. 
Basky András polgármester 
A cél az, hogy aki munkanélküli, az is mozgósítva legyen, mert a munkanélküli 
segélyből nem tudnának megélni. Ezzel a lehetőséggel hozzá vannak szoktatva ahhoz, 
hogy dolgozzanak, valamilyen úton-módon bevonhatók legyenek a munkába. Az 
önkormányzatnak kötelező feladata a közfoglalkoztatás szervezése, erre a pénzt az 
állam adja. A közmunka programba bevontak száma 2020-ra csökkenni fog a felére. 
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Földház Zoltán 
A közmunkában foglalkoztatottakra, amit rábízok, azt elvégzik. Erről a városról nem 
lehet elmondani azt, hogy a „kosz” és a szemét veszi körbe. Aki 3-4 órahossza alatt a 
fűkaszálást végzi, az éppen elég sok munka. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Mennyi pénzt kapnak a közfoglalkoztatottak? 
Basky András polgármester 
50-70.000.- Ft közötti összeget. 
Földházi Zoltán 
Ezeknek a dolgozóknak a nagy része több évet töltött börtönben és ilyen embereket 
nem lehet fegyelmezni úgy, mint egy átlagembert, viszont annak örüljünk, hogy amit 
rájuk bízunk, azt elvégzik. 
Basky András polgármester 
A parkosoknak egy önálló felelős vezető kell, hogy legyen. Ezzel jó döntést hoztunk, 
hogy Földházi Zoltán alkalmazásba került a parkosok vezetőjeként, mert aki korábban 
volt a vezető, az sem tud több helyen egyszerre lenni. Ezeknek az embereknek 
valamilyen pici „jutalmazás” kell, (nem pénzbeli), hogy ösztönözve legyenek a 
munkavégzésre. Nagyon nehéz feladat a parkos közfoglalkoztatottak irányítása, ha 
valaki tud valamilyen okos dolgot erre vonatkozóan, akkor annak a segítségét várjuk. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még kérdés park ügyben? Nincs. 
A másik része a parkosok átköltöztetése a régi tűzoltószertártól a jelenlegi tűzoltóság 
udvarára. 
dr. Balogh László jegyző 
Számtalan bírságolás történt a kamera rendszer folytán a Spar Áruháznál eldobott 
szemét miatt. Nagyon sok esetben a gyűjtők mellé rakják az üveget. Emiatt többször 
rendkívül kellemetlen helyzetbe kerültünk. 
Sebők Márta PEB elnök 
A szelektív gyűjtés működik, az üveggyűjtést be kell fejezni a Spar Áruháznál 
elhelyezett gyűjtőkonténert illetően. 
A régi tűzoltószertárból a másik tűzoltó laktanyába való átköltöztetés két ütemben 
készülne el. A 180 m2-es raktárépület átalakítása 4.200.000.- Ft-ba kerülne, valamint 
18 millió forint a 200 m2-es épület átalakítása, összesen 23.063.000.- Ft lenne. Kérdés, 
észrevétel van-e még? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolóját az elvégzett munkáról 
azzal, hogy kerüljön felállításra egy bizottság, aki elkészít egy megvalósíthatósági 
tanulmányt a Tarnai dűlő rendbetételére (útjavítás, gallyág benövések eltávolítása, 
fakiszedés, tuskózás, stb.) kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
80/2017. (VI.27.) PEB hat.  
Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az  
elvégzett munkáról 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvise- 
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lő-testületnek a parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolóját az 
elvégzett munkáról azzal, hogy további javaslatokat tesz a PEB. 
 
Határidő:  2017. június 29. 
Felelős:      PEB 

 
Sebők Márta PEB elnök 
A Parkgondozó és kertészeti ágazat átköltöztetésével kapcsolatban úgy dönt a bizott- 
ság, hogy jelenleg konkrét döntést nem hoz, majd megtekinti a helyszínt. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem  
volt, - az alábbi határozatot hozta: 
 
81/2017. (VI. 27.) PEB hat. 
Parkgondozó és kertészeti ágazat átköltözésével 
kapcsolatos döntés   

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága a Parkgondozó és kertészeti ágazat át- 
   költözésével kapcsolatban jelenleg konkrét döntést nem hoz, majd  

           megtekinti a helyszínt. 
   Határidő: 2017. június 27. 
   Felelős:     PEB 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (….) 
önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kí- 
vül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 
Sebők Márta PEB elnök 
Nem rendezett az anyakönyvvezető munkaideje és az anyakönyvi szolgáltatások díja- 
zása, 2011. óta nem került sor új szolgáltatási díj megállapításra. 
A rendelet-tervezet 3. §.-a tartalmazza a házasságkötések engedélyezésének időpontját 
a következők szerint: 
 
(1)  Hivatali munkaidőn kívül házasságkötés kedden 16.00-18.00 óráig, pénteken 

12.30 – 20.00 óráig, szombaton 11.00 – 20.00 óráig terjedő időintervallumban 
engedélyezhető. 

 
(2)   Hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben házasságkötés kedden 08.00 – 

16.00  óráig és pénteken 08.00 – 12.00 óráig terjedő időintervallumban tartható. 
 
(3)  Munkarend változás esetén, ha a munkanap szombati napra esik, úgy a hivatali 

munkaidőn kívül házasságkötés pénteken és szombaton az adott napra érvényes 
munkaidő végétől 20.00 óráig tartható. 
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(4) Vasárnap, december 31-én, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 
munkaszüneti napon, továbbá az (1)-(3) bekezdésekben foglaltaktól eltérő 
időpontban házasságkötés az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben 
meghatározott esetben engedélyezhető. 

 
(5) Házasságkötés hivatali helyiségen kívül akkor engedélyezhető, ha a házasulók 

gondoskodnak a házasságkötés megünneplésének méltó keretéről, az 
anyakönyvvezetővel egyeztetett technikai feltételek biztosításáról.” 

Meg kell állapítani a házasságkötések díját a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés után. 

Ha valaki a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében kíván 
házasságot kötni, 15.000.- Ft, a zenei szolgáltatás 6.000.- Ft, díszborító 1.500.- Ft 
lenne. 
Szabályozni kell azt is, hogy a hivatali helyiségen belüli és kívüli házasságkötéskor az 
anyakönyvvezetőnek milyen díjat adunk. 
Házasságkötés hivatali munkaidőn kívül 15.000.- Ft, házasságkötés hivatali helyiségen 
kívül 45.000.- Ft, ahelyett én 48.000.-Ft-ot javaslok. A hivatali munkaidőn kívül, 
hivatali helyiségben megtartott házasságkötésért 15.000.- Ft, hivatali munkaidőn és 
hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötésért 21.000.- Ft lenne, ami helyett én 
22.000.- Ft-ot javaslok. 
Meghatározná a határozat, hogy 50 %-os kedvezményt kapnának azok a lajosmizsei 
lakosok, akiknek a házasságkötés jegyzőkönyv felvételének időpontjában az egyik fél 
lajosmizsei lakos, a 48.000.- Ft-ból 50 %-os kedvezményt kapna, ez 24.000.- Ft lenne.  
Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, kérdés? 
Belusz László bizottsági tag 
Én 45.000.- Ft-ot javaslok, nem emelném 48.000.- Ft-ra, és 50 % kedvezményt a 
lajosmizsei lakosok részére. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még javaslat, hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom a házasságkötések 
során alkalmazandó bérleti és egyéb díjakat, díszterem bérleti díja 15.000.- Ft, zenei 
szolgáltatás díja 6.000.- Ft, díszborító biztosítása 1.500.- Ft. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, – ellenszavazat 
nem volt –, az alábbi határozatot hozta: 
82/2017. (VI. 27.) PEB hat. 
Házasságkötések során alkalmazandó 
bérleti és egyéb díjak 

Határozat 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a házasságkötések során 
alkalmazandó bérleti és egyéb díjakat az alábbiak szerint határozza meg: 
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1. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatti épülete 
emeletén található tárgyaló terem bérleti díja 

Térítésmentes az 
anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény 
18. § (1) bekezdésére 
figyelemmel.             

2. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatti épülete 
emeletén található díszterem bérleti díja 

 
bruttó 15.000 Ft 

3. Zenei szolgáltatás díja bruttó   6.000 Ft 
4. Díszborító biztosítása a házasulók részére bruttó   1.500 Ft 

   
 
Felelős:  PEB 
Határidő: 2017. június 29. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a házasságkötések díjait úgy javasolja megállapítani, hogy a hivatali munkaidőn 
kívüli házasságkötés 15.000.- Ft, a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés 48.000.- Ft 
legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal – tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta:  
83/2017. (VI. 27.) PEB hat. 
Házasságkötések díjai 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
   Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
   hogy a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés díja 15.000.- Ft, a  
   hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés díja 48.000.- Ft legyen. 
   Határidő: 2017. június 29. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök   
Aki az anyakönyvvezető részére a munkáltató által fizetendő díjakat úgy javasolja 
megállapítani, hogy a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül megtartott 
házasságkötés 22.000.- Ft, a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben megtartott 
házasságkötés 15.000.- Ft legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
84/2017. (VI. 27.) PEB hat. 
Az anyakönyvvezető részére a munkáltató 
által fizetendő díjak 

HATÁROZAT 
    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
    Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolj a Képviselő- 
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    testületnek, hogy az anyakönyvvezető részére a munkáltató által 
fizetendő díjak úgy legyenek megállapítva, hogy  hivatali 
munkaidőn és hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötés  
esetében 22.000.- Ft, a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyi- 
ségben megtartott házasságkötés esetében 15.000.- Ft legyen. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős:      PEB 

Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormány- 
zati rendelet-tervezetét a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül törté- 
nő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, az elfogadott díjtételekkel 
együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem  
volt- az alábbi határozatot hozta: 
85/2017. (VI. 27.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (….) 
önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 

HATÁROZAT 
 
    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
    zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
    testületnek a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn 
    kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és dí- 
    jairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetét a Bizottság által  

                      elfogadott díjtételekkel együtt. 
    Határidő: 2017. június 29. 
    Felelős:     PEB 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…../2017. (….) 
önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási 
rendjéről szóló 23/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
A rendelet 5/A.§ -ában megvan a lehetőség, hogy visszavonjuk ezt az engedéyünket. 
„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5. § (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek bekövetkezése esetén, az 5.§ (2) bekezdésben meghatározott 
időtartamig korlátozza a vendéglátó üzlet üzemeltetőjét a pénteken és szombaton 23 
óra és az azt követő nap 05 óra közötti nyitva tartásában.” 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom a rendelet-
módosítást. 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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86/2017. (VI. 27.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…../2017. (….) 
önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási 
rendjéről szóló 23/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rend- 
   jéről szóló 23/2016. (X. 21.) önkormányzati rendeletének módo- 
   sítását. 
   Határidő: 2017. június 29. 
   Felelős:     PEB 
 
5./ Napirendi pont 
Pályázatok előkészítése a TOP-1.1.3-16 és TOP-3.2.1-16 azonosító számú 
pályázati felhívásokra 
Sebők Márta PEB elnök 
Az iskola konyha felszerelésére lehet pályázni, meglévő épületek átalakítása, bővítés, 
korszerűsítés, konyhai eszközök infrastrukturális kialakítása és bővítése. 
Lehet pályázni a Súri iskola bővítésére és energetikai korszerűsítésére. A 
kormányablak ott kerül kialakításra, szerencsés lenne, ha a pályázat beadásra 
kerülhetne és nyerne. 
Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadásra 
javaslom a pályázatok benyújtását. 
Két határozat-tervezet van.  
Aki elfogadja az előerjesztés I. határozat-tervezetet,) Pályázat előkészítése a TOP-
1.1.3-16. azonosító számú pályázati felhívásra), kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
87/2017. (VI. 27.) PEB hat. 
Pályázat előkészítése a TOP-1.1.3-16 
azonosító számú pályázati felhívásra 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a „kiosztós anyag” új I. határozat-tervezetét.                               

Határidő: 2017. június 29. 
   Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, (Pályázat előkészítése a TOP-
3.2.1-16 azonosító számú pályázati felhívásra), kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
88/2017. (VI. 27.) PEB hat. 
Pályázat előkészítése a TOP-3.2.1-16 
azonosító számú pályázati felhívásra 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az eredeti előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. június 29. 
   Felelős:     PEB 
 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának 
felújítása 
Sebők Márta PEB elnök 
Megkérném Horváth Sándor urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Május 30-i Képviselő-testületi ülésen tárgyalta a Művelődési Ház földszinti 
mosdójának a felújítását. Döntés születetett, hogy kérjünk be árajánlatokat és a 
műszaki tartalmat csökkenteni lehessen. Mik kerültek kivételre? Automata tolóajtó, az 
elektromos szappanadagoló, elektromos öblítők a piszuároknál, a WC-k közvetlen 
szagelszívó rendszere mindkét WC-nél. A villamos hálózat felújításánál a 
villanykapcsolók kiváltásra kerülnek mozgásértékelősre. Kézmosó pultnál 
alacsonyabb pult lenne. Műkő lapból öntenék ki a pultot és ebbe ágyaznák bele a 
pultot. Ezzel a csökkentéssel annyit értünk el, hogy nem lesz olyan higiénikus és 
időtálló a rendszer. A szagelszívó rendszer sem tudja produkálni funkcióját és 4 millió 
forinttal lenne kevesebb csak még így is. 
Az az elképzelés volt, hogy egy színvonalas dolgot próbáljunk kihozni, de ezzel a 
színvonalat csökkentenénk. Ez a csökkentett műszaki tartalom már nem fogja hozni 
azt az eredményt, amit várunk tőle. 
Basky András polgármester 
Ez a 4 millió forint csökkentés nem fogja azt a színvonalas részt hozni, mint amit 
várunk tőle. Itt most a minőséget meg kell csinálni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mennyi pénz van a céltartalékban? 
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
Céltartalék soron van 23 millió forint. 
 
Basky András polgármester 
A BM-től 13 millió forintot kaptunk, 20 millió forint tartalékunk van. Bölcsőde 
fejlesztés elmaradt, ott van 30 millió forintunk. Ha csinálunk valamit, akkor csináljuk 
meg úgy, hogy színvonalas legyen. 
Horváth Sándor pályázati referens 
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Nagyon nagy előnye lenne a fejlesztésnek, s a drágább megoldás tartalmazná az 
akadálymentesítésnek a feltételeit. 
Basky András polgármester 
A tavalyi költségvetésünk és az idei költségvetésünk megengedi a fejlesztést, cél az, 
hogy időtálló legyen a fejlesztés. Az esztétikai megoldás és a színvonal jó érzés. 
 
11.05 órakor Keresztes Ferenc visszaérkezett, a bizottság a továbbiakban 4 fővel 
határozatképes. 
 
Belusz László bizottsági tag 
A kézszárító benne van? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Marad a régi kézszárító. 
Basky András polgármester 
Az eredeti árajánlatot fogadjuk el, azt javaslom.  
Belusz László bizottsági tag 
Kétféle megoldáson gondolkozok, a csempe cserét nem látom problémásnak. 
Lámpatesteket ki kell cserélni. A funkcióját megfordítottuk, de a szagelszívó 
ventilátort nem hagytam volna ki belőle. 
Maximálisan egyetértek azzal együtt, amit polgármester úr elmondott, hogy ha valamit 
megcsinálunk, akkor legyen olyan, hogy bárki láthassa, és a funkcióját betöltse. A 
villanyszerelési munka 3 millió forint az nagyon sok véleményem szerint. 
Basky András polgármester 
Ha e tekintetben lentebb tudunk menni, az jó, akkor a segítséget elfogadom és 
köszönöm. Ezekben a dolgokban mindenképpen kérném a segítségét, aki ebben tud. 
Mennyi a költség? 
Horváth Sándor pályázati referens 
16.858.372.- Ft az összes megvalósítási költség. 
Sebők Márta PEB elnök 
Bruttó 17 millió forintot biztosítunk, hogy a csökkentett 17.200.000.- Ft-al a magasabb 
műszaki tartalmat valósítanánk meg. 
2017. május 30-i ülésen ismertetett műszaki tartalommal 17 millió forintot biztosít a 
költségvetésből a Művelődési Ház mosdó felújítására. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
89/2017. (VI. 27.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és  
Könyvtára földszinti mosdójának felújítása 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a 2017.  
           május 30-i ülésen ismertetett műszaki tartalommal fogadja el  
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           Lajosmizse Város Művelődési Ház és Könyvtár földszinti  
    mosdójának felújítását, s 17 millió forintot biztosítson a   
           költségvetésből a Művelődési Ház mosdófelújítására. 

Határidő: 2017. június 29. 
Felelős:     PEB 

 
7./ Napirendi pont 
Döntés a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról 
Sebők Márta PEB elnök 
Hulladékszállítási közszolgáltatás kapcsán újabb verzió került elénk. Korábban az 
Izsák COM szállította a hulladékot Lajosmizsén. 
A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 105 
önkormányzat fog csatlakozni. Ez a Társulás önálló jogi személy, önálló 
bankszámlával rendelkezik, 2017. október 1-jével kezdené meg tevékenységét 5 éves 
időtartamra.  
A Társulás gazdálkodása és vagyona: Ennek a Társulásnak alapító tőkéje nincs, 
honnan és miből fogja beszerezni azokat az eszközöket, amivel a szolgálatokat végzi. 
Milyen terhet jelent ez a mi költségvetésünknek? 
Basky András polgármester 
Várhatóan nem lesz költsége. A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Társulás 
három cégre alapul: 
1./ Városgazdálkodási Kft, (ezzel vagyunk szerződésben) 
2./ ÖKOVÍZ Kft,  
3./ Hírös Kft. 
Ez a három Kft fog egyesülni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez a Társulás pályázni fog? 
Basky András polgármester 
Teljesen új alapokra teszik a hulladékgyűjtést. Ahhoz, hogy a hasznos anyagok 
kikerüljenek belőle, válogatás szükséges. 6,3 milliárd forint az az összeg, amiért a 
Társulásban lévő települések a hulladékgazdálkodással kapcsolatos plusz terheknek a 
feladatát hivatott elvégezni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Milyen pénzt várnak el tőlünk? 
Basky András polgármester 
Várhatóan a településeknek nem kell hozzátenni pénzt. Az egész rendszer át lett 
alakítva, a szükséges források hozzá lesznek téve, de ha az általuk működtetett 
Társulás nem gazdaságos, akkor pénzt kell beletenni. A hulladékszállítás kötelező 
közszolgáltatás, ha hozzá kell tenni pénzt, akkor hozzá kell tenni, de egyébként ahhoz 
az állam adja a pénzt. 
dr. Balogh László jegyző 
Kecskemét fogja a könyvelési gazdasági feladatokat ellátni, lehet, hogy hozzá kell 
járulni. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2017. (VI. 27.) PEB hat. 
Döntés a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási  
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláshoz 
való csatlakozásról 

 
HATÁROZAT 

 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
   selő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. június 29. 
   Felelős:     PEB 
 
 
8./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása 
Sebők Márta PEB elnök 
A 2017. évi közbeszerzési tervből ki kellett venni a „Zöld város” projektet, mert a 
2018-ban fog megvalósulni. Kérdés, észrevétel, kiegészítés van-e ezzel kapcsolatban? 
dr. Balogh László jegyző 
Belekerült a 2017. évi közbeszerzési tervbe: 
- Szolgáltatási koncesszió: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése 
Lajosmizsén, „A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 118. §” eljárás 
típus alapján, 
-  Építési beruházás: „Vállalkozási szerződés a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde felújítására (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008)”, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése szerint. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Egyéb észrevétel, javaslat van-e? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 2017 évi közbeszerzési tervének 
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
91/2017. (VI. 27.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 
tervének módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
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  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét annak melléklete szerint. 
  Határidő: 2017. június 29. 
  Felelős:     PEB 
 
 
9./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdezem, hogy van-e valakinek az egyebekben kérdése, észrevétele, 
bejelentenivalója? 
 
 
 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők munkáját, mai ülésünket ezennel 
berekesztem 11.30 órakor. 
 
 
 

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


