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A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2017. május 29-én, hétfőn 
08.30 órakor megtartott bizottsági ülésről 

 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
55/2017. (V. 29.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2017. (…) önkormányzati 
rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 

 
56/2017. (V. 29.) PEB hat. Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági  

helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
 

57/2017. (V. 29.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos 
döntések meghozatala (üzemeltetésről szóló 
jelentés  
 

58/2017. (V. 30.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában  
álló vízi közművek üzemeltetésével kapcsolatos 
döntések meghozatala (vállalkozási szerződés 
módosítása) 
 

59/2017.  (V. 29.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló vízi közművek üzemeltetésével kapcsolatos 
döntések meghozatala (üzemeltetésre átadott 
vagyon hasznosítása) 
 

60/2017. (V. 29.) PEB hat. Polyák Imre Sportcsarnok világítási 
rendszerének felújítására benyújtott pályázat 
visszavonása 

 
61/2017. (V. 29.) PEB hat. Polyák Imre Sportcsarnok világítási 

rendszerének felújítása 
 

62/2017. (V. 29.) PEB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
karbantartási feladataira forrás elkülönítése 
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63/2017. (V. 29.) PEB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
homlokzatának, faburkolatainak, valamint 
nyílászáróinak festése 

64/2017.  (V. 29.) PEB hat. Hozzájárulás zenei szórakoztató műsor nyilvános 
televíziós felvételéhez 

 
65/2017. (V. 29.) PEB hat. Döntés a temető üzemeltető szolgáltatási időszak 

hosszáról 
 
66/2017. (V. 29.) PEB hat. Úthibák, kátyúk javítását szolgáló INFRASET 

célgép beszerzése 
 
67/2017. (V. 29.) PEB hat. IGSZ-hez tartozó iskola konyhán a régi főzőüst 

javítása 
 
68/2017. (V. 29.) PEB hat. IGSZ-hez tartozó iskola konyhához új főzőüst 

beszerzése  
 
69/2017. (V. 29.) PEB hat. A Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló  

helyiségének hidegburkolási munkái 
 

70/2017. (V. 29.) PEB hat. 2016. évi ellenőrzési jelentés 
 
71/2017. (V. 29.) PEB hat. Együttműködési megállapodás az – EFOP- 

1.8.19-17  pályázat keretében 
 
72/2017. (V. 29.) PEB hat. Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnok- 
 ség székhelyhasználatával kapcsolatos döntések  
     meghozatala 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2017. 
május 29-én hétfőn 08.30 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 
      Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavez. 
      Gulyás Attiláné pénzügyi munkatárs 
      Gáspár Nikoletta pénzügyi munkatárs 
      Varga Miláné pénzügyi munkatárs 
      Varga Mária könyvtár dolgozója 
      Guti Istvánné műv.ház vezetője 
      dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Nyári Zsolt Lmizsei rendőrség vezetője 
      Aczél Péter BÁCSVÍZ Zrt képv. 
 
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, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok 
tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …./2017. (…) önkormányzati rendelete a 2016. évi költség- polgármester 

vetés végrehajtásáról 
2./ Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítá- Basky András 
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     sára benyújtott pályázat visszavonása     polgármester 
3./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatójá- Basky András 
     nak kérelmével kapcsolatos döntések meghozatala   polgármester 
4./ Döntés a temető üzemeltető szolgáltatási időszak hosszáról Basky András 
          polgármester 
5./ A 2017. évi költségvetés pályázati, fejlesztési, felújítási kere- Basky András 
     tének terhére történő beszerzések     polgármester 
 
6./ 2016. évi ellenőrzési jelentés      Basky András 
          polgármester 
 
7./ Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló Basky András 
     beszámoló elfogadása       polgármester 
8./ Együttműködési megállapodás az – EFOP- 1.8.19-17. pályá- Basky András 
     zat keretében        polgármester 
 
9./ Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló vízi- Basky András 
     közművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala polgármester 
 
 
 
10/ Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság székhely- Basky András 
      használatával kapcsolatos döntések meghozatala   polgármester 
11/ Településmarketinggel kapcsolatos döntés meghozatala  Basky András 
          polgármester 
12./ Egyebek 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) 
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Elkészült a zárszámadás, aminek az összeállítása mögött nagyon sok munka van. Az 
anyagból látható, hogy az önkormányzat bevételei 2016. december 31.-i állapot szerint 
2.352.154.000- Ft, közhatalmi bevételek teljesülése 11 %-al meghaladta az eredeti 
előirányzatot, ez 491 millió forint. Az önkormányzat kiadásai 2016. december 31-i 
állapot szerint 1.236.154.000.- Ft. Az összes maradvány kötelezettségekkel terhelten 
615.989.000.- Ft. Az alaptevékenység szabad maradványa 538.000.000.- Ft. Ebből 
általános tartalék 252.405.-Ft, céltartalékunk 244.475.000.- Ft. A módosított 
céltartalékunk a Környezetvédelmi Napra 1.744.000. Ft, Iskola-tó fejlesztésére a báli 
bevétel 3.594.000.- Ft. Zöld város kialakítására félre tettünk 10.348.000.- Ft.-ot. Ez az, 
amire nem lesz szükségünk? 
Basky András polgármester 
Tavaly nem használtuk fel, de a pályázati eredményt sem kaptuk meg, még mindig 
nincs róla információ, elméletileg jó úton halad, de azt, hogy a végleges döntés 
megszületett, nem kaptuk meg. Ezeknél a pályázatoknál az a baj, hogy ha valamit meg 
akarunk csinálni saját erőből, akkor az azt jelenti, hogy annyival kevesebb támogatást 
fogunk kapni.  
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Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. 
A sportcsarnok világítási rendszerének felújítása tekintetében új helyzet van. Az 
összeget megemeltük, a pályázati önrész biztosítása 493.000.- Ft. Ezzel mi a helyzet? 
Ezt nem fogjuk visszakapni? 
 
Basky András polgármester 
Ez a nyertes pályázat, amit óvodás pályázatként ismerünk. Ez az önerő. Ezt vissza 
fogjuk tudni igényelni a pályázat elszámolása során. Vannak a pályázatnál olyan 
tételek, amiket már a pályázat nyertessége előtt is ki kell fizetni, de a pályázatban 
elszámolható, ha nyer a pályázat.  
Horváth Sándor pályázati referens 
Konyhafejlesztés miatt nem csak a pályázatban támogatható tevékenységek vannak. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az el nem adósodott települések az adósságkonszolidáció során 200 milliót kaptak 
támogatásként. Ezt már többször nem kapja az önkormányzat.  
Érdemes megnézni az előterjesztés 34. oldalát, a felhalmozási kiadásokat. Azok a 
beruházások, felhalmozások, amik 2016-ben megvalósultak Lajosmizsén, temetőben 
történt bővítés, településrendezési tervünk készült, a temetőben urnafal bővítés, kerítés 
kialakítása, földmunkagép beszerzése, egyéb eszköz beszerzés, tűzcsapok telepítése, 
játszótéri eszközök beszerzése, ingatlan vásárlás volt, útjavításhoz szükséges 
gépbeszerzés, lengyel emlékművel kapcsolatos kiadások, önkormányzati lakások 
felújítása, telefonközpont bővítés, közfoglalkoztatási program. Az összes beruházásra 
fordított kiadásunk 34.294.000.- Ft volt. A felújításokra fordított kiadás 3.350.000.- Ft 
volt. Elmondható a gazdálkodásunkra, hogy 2016-ban likviditási hitelt nem vettünk 
igénybe, biztonságosan működött az önkormányzat. A 2016. évről készült 
zárszámadást könyvvizsgáló hitelesítette, erről készült jegyzőkönyv. Köszönjük a 
Pénzügyi Iroda munkáját, nagyon szépen összeállított beszámoló volt.  
Kérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? Nem. Akkor szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelet-tervezetét a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
55/2017. (V. 29.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2017. (…) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés 
végrehajtásáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek La- 
  josmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi 
  költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet. 
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  Határidő: 2017. május 30. 
  Felelős:     PEB 
 
 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 
elfogadása 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm Nyár Zsoltot, aki összeállította a beszámolót. Az átlagbűnözők, 
akik megnehezítik az életünket. A külföldi munkavállalóknak a regisztrálásával 
továbbra sem lehet semmit tenni. Kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni valamit? 
Nyári Zsolt rendőrparancsnok 
Köszöntöm a jelenlevőket. Nyári Zsolt őrnagy vagyok. Az idéntől én vagyok 
megbízva a rendőrség vezetésével. A rendőrség nem regisztrálhat senkit. Nem tudom, 
hogy az önkormányzat  hogyan tudna ebben segíteni. A román állampolgárok is uniós 
állampolgárok. Egyre több román állampolgár jelentkezik be lakcímekre azért, hogy 
segélyt tudjon felvenni. A román címeket meg tudjuk szerezni, de az egy másik dolog, 
hogy hogyan tudjuk végrehajtani a címek egyeztetését. Nincs olyan nyilvántartásunk, 
ami szerint az adatokat kinyomtatnám. Az a probléma, hogy jelentős 
bűncselekményeket is követnek el a román állampolgárok. A lopásokat sikerült 
visszaszorítani jelentősen. Duplájára emelkedett az ittas bűncselekmények száma. 
Bács-Kiskun megye az egyik legveszélyeztetettebb országos szinten az ittas vezetés 
vonatkozásában. Az ittas vezetőknek a szűrése elsődleges feladatunk. 
16. pont a gépjármű feltörések száma. Egy fő követte el, kecskeméti lakos volt. A 
lakásbetörések csökkentek, sok a megélhetési bűnözés. Fiatalkorúaknál nehezebb az 
eljárás menete, mint idősebbeknél. Lajosmizsén a kisebb lopások a jellemzők. A 
magánházakból való lopás kevesebb. Az elkövetők köre visszaesők.  
Román hajléktalanok a megélhetési bűnözők többsége. Tatárszentgyörgyön vannak 
még elkövetőink. A Rákóczi utca, Kossuth Lajos utca, Bajcsy Zs. utca és a Dankó 
Pista utcán voltak megélhetési lopások, tanyán a mizsei részen és benei részen. 
Gépkocsi feltörést elkövetőket általában meg szoktuk fogni. Nagyon sok jó elfogási 
technikánk van, de a betörők is elég rafináltak. 
Ittasság. 22-ről 41-re növekedett az ittas vezetők elfogása. A legtöbb ittas gépjármű 
vezetőt fogjuk el Bács-Kiskun megyében és állítjuk bíróság elé. Nagyon sok olyan 
baleset van, ahol az ittasság az okozó tényező. Külterületen nagyok sok mellényt 
adunk ki a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak. Ittas kerékpárost nem szabad 
szondáztatni, csak akkor, ha a biztonságos közlekedést veszélyezteti és alkalmatlan 
állapotban van a közlekedésre. A lakásbetörések csökkentek, ennek örülök. A testi 
sértések emelkedtek, ez általában italozó helyeken történik.  
Sebők Márta PEB elnök 
Mi történt Örkényen és Kecskeméten, hogy kimutathatóan csökkent az 1000 lakosra 
jutó bűncselekmények száma. 
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Nyári Zsolt rendőrparancsnok 
Feltételezhető, hogy olyan bűnbandát tudtak lefülelni, aki a legtöbb bűncselekményt 
követte el. Kecskeméti és Fülöpházi banda is meg lett fogva. A betörések miatt a 
település lehetősége is változik és így a bűncselekmények száma is kevesebb lesz, de 
valójában nem. A megélhetési bűnözés inkább a fiatalkorúakra jellemző és a román 
lakosságra. 
Sebők Márta PEB elnök 
Migráció okozta hatások, kérdezem, hogy a rendőrök járnak-e még ki a határra? 
Nyári Zsolt rendőrparancsnok 
Hetente két embert küldök le a határra én is lemegyek havonta egyszer. A szolgálatot 
úgy próbálom csinálni, hogy a lakosság ne vegye észre. 
A polgárőrség segítségét is szeretném megköszönni és a Berényi Attilának a munkáját 
is. 
Bízom benne, hogy vissza fogjuk szorítani a lakásbetöréseket, mert van járőrözés is. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Van-e még kérdés? Nincs. Köszönöm a magam részéről a rendőrség 
munkáját és a rendőrparancsnok munkáját és a beszámolót is. Szavazásra teszem fel a 
kérdést. Aki elfogadja Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
56/2017. (V. 29.) PEB hat. 
Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági  
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági helyzeté- 
   ről szóló beszámolóját. 
   Határidő: 2017. május 30. 
   Felelős:     PEB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 
üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala 
Sebők Márta PEB elnök 
Bácsvíz Zrt részéről megérkezett a képviselő, szeretettel köszöntjük. A feladat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló vízi közművek 
üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala. 
Bérleti és üzemeltetési szerződés jött létre közöttünk és a vízi közmű között. 2016. 
december 20-i ülést követően kötöttük meg ezt a bérleti szerződést. Tárgyaltunk arról, 
hogy az akkor megépült víztorony hasznosítása megtörtént, pedig a Telekom bérli a 
víztorony egy bizonyos részét, így köttetett egy háromoldalú szerződés, a Bácsvíz Zrt 
részéről, az Önkormányzat részéről, valamint a telefontársaság részéről. 
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Megállapításra került a bérleti díj 825.000.- Ft + ÁFA, ez egy éves szintű bérleti díj és 
az anyag előterjesztése szerint ennek az 50 %-át átengedi számunkra a vízmű. Jól 
látom én ezt az előterjesztésben? 
dr. Balogh László jegyző 
Igen, így szól a hatályos szerződés.  
Sebők Márta PEB elnök 
A Bácsvíz Zrt a továbbiakban beszámolót hozott. A beszámolóban látható, hogy az 
ivóvíz szolgáltatással rettenetes javítási és karbantartási költségek - 31.600.000.- Ft, - 
merültek fel, amit ráköltöttek a lajosmizsei vízhálózatra, és a csatornaszolgáltatás 
költsége 8.158.000.- Ft költség merült fel társaságnak. Azt kérdezném, hogy a 
csatornaszolgáltatással kapcsolatos 8 millió forint mire merült fel, mert a 
csatornahálózat új létesítmény, talán egy ideig garancia is van rá. Ha a mai napig is 
van garancia, akkor mi ez a költség javítás és karbantartás címen? 
Aczél Péter Bácsvíz Zrt. 
Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Valóban a hálózatnak egy része új és a telep 
megújításra került, de az elnök asszony pontosan felolvasta a vizes számokat és a 
csatornás számokat is. Lehet látni, hogy a csatornás költség kevesebb, mint az 1/3-a 
vízmű üzemnek, tehát nagyon fontos tudni azt, hogy itt a hálózaton – legyen az új, 
még újabb, közepesen elhasznált – folyamatosan merülnek fel olyan problémák, 
dugulások, és olyan kisebb jellegű munkák, amelyeket a Bácsvíz Zrt-nek saját 
költségéből kell fedezni. Erre a Bácsvíz Zrt-nek van egy csapata, itt van személyi 
jellegű ráfordítás, adott esetben speciális jellegű beavatkozásról van szó, akkor 
igénybe vett szolgáltatásként külső partnert veszünk igénybe. A költségek ebből állnak 
össze, ha tételes kimutatásra van szükség, akkor azt megtesszük. 
Sebők Márta PEB elnök 
Javítás, karbantartás, csatornaszolgáltatás kb. 8 millió forint. Lehet tudni, hogy ez hol 
merült fel? Új csatornahálózatnál, vagy a réginél? 
Aczél Péter Bácsvíz Zrt 
Lajosmizse közigazgatási területén. Azt nem tudom megmondani, hogy melyik 
utcában, melyik szakaszon, ezt tételesen ki tudjuk gyűjteni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Tavaly beszéltünk arról, hogy a bérleti díj igen alacsony.  Beszéltünk arról is, hogy ezt 
a Bácsvíz Zrt majd valamilyen módon próbálja kompenzálni. Ebben történt-e valami 
előrelépés? 
Aczél Péter Bácsvíz Zrt 
Az önkormányzattól kaptunk erre vonatkozóan egy levelet és felkérést, biztosítottuk a 
tulajdonost, hogy az összeg rendelkezésre áll. A feltétel megvan, hogy a vállalkozás 
megköttessen és, hogy ez a Bácsvíz Zrt részéről megköttessen. 
dr. Tóth Andrea irodavezető 
A Gördülő Fejlesztési Tervet 15 éves ciklusra fogadjuk el. Központosítani csak 
meghatározott jogcímen lehet. Aczél Péter úrral egyeztettünk, hogy a Gördülő 
Fejlesztési Terv hogyan kerüljön átvezetésre. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez mikor kerül átvezetésre? 
Aczél Péter Bácsvíz Zrt 
Amikor a szerződés aláíródik. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Mikor íródik alá a szerződés? 
dr. Tóth Andrea irodavezető 
A Gördülő Fejlesztési Terv meghatározott feltételekkel módosítható, de ennek 
módosítása nem egyszerű dolog. 
Basky András polgármester 
A következő Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásánál lehet beépíteni azokat az 
összegeket, amik megképződnek ezekből a bérleti díjakból, s azokat az összegeket 
beépítjük a 2018-as Gördülő Fejlesztési Tervbe. Akkor kimutatnánk azt, hogy mennyi 
forrás van a bérleti díjból, mennyi forrás van a különbözetből. 
Sebők Márta PEB elnök 
A Gördülő Fejlesztési Tervet a Bácsvíz Zrt szokta elkészíteni, de mi fogadjuk el. 
Basky András polgármester 
A Bácsvíz Zrt szokta elkészíteni, de mi fogadjuk el.  
Sebők Márta PEB elnök 
Valami levél kellene ezzel kapcsolatban, mert nem lenne jó, hogy ha 2018-ban is 
elmaradna a Gördülő Fejlesztési Tervbe ennek a tételnek a beépítése. 
Basky András polgármester 
Vagy módosítjuk a mostani szerződésünket, vagy pedig amikor a 2018-as 
szerződésünket elfogadjuk, akkor az eddig megképződött összeget egyszerre 
használjuk fel. Ezt a két lehetőséget látom én. 
Sebők Márta PEB elnök 
Azt lehet tudni előzetesen, hogy mekkora összegről van szó? 
Basky András polgármester 
Nagyságrendileg 1-2 millió forint közötti összeg évente. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez mikortól indul? 
Aczél Péter Bácsvíz Zrt. 
2015. szeptembertől. 
Basky András polgármester 
A 2015-öt lezártuk azzal, hogy még nem voltunk annyira toppon a helyzettel. Még 
nem kaptuk meg a választ a közmű szolgáltatótól, azt magasabb bérleti díjjal 
számoltuk ki, s még a 2016., 2017, és 2018. évet tudjuk majd hozzátenni.  
Sebők Márta PEB elnök 
Mi a teendő, hogy ez a következő Gördülő Fejlesztési Tervből ne maradjon ki? Mi az 
önkormányzat teendője ezzel kapcsolatban? 
Aczél Péter Bácsvíz Zrt  
A Gördülő Fejlesztési Terv készítését illetően a Bácsvíz Zrt tavasszal megkeresi az 
Önkormányzatot, s kérjük, hogy legyenek szívesek azokat a közműfejlesztési 
javaslatokat összeírni, amelyből az egyéb rendelkezésre álló forrásokat prioritásban ők 
el szeretnék végeztetni.  Ezeket mi figyelembe vesszük, de nyilván a viziközmű 
szolgáltatónak mint szakmai üzemeltetőnek szintén vannak elképzelései, ezek nem 
mindig esnek egybe. Elkészítjük ezek alapján a javaslatot, az eljut az Önkormányzat 
Képviselő-testületéhez, és a bizottsághoz is. Miután a Képviselő-testület is látta, s 
részletesen átnézték, jóváhagyták. Ez ebben az évben is így történik.  
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Sebők Márta PEB elnök 
Itt nem elsősorban a fejlesztésről van szó, hanem a munkavégzés finanszírozásáról.  
Aczél Péter Bácsvíz Zrt 
Ebben az évben betesszük az addig elhangzott összegeket új jogcímen, megtesszük a 
javaslatunkat, hogy milyen műszaki tartalommal kerüljön elköltésre, s az 
önkormányzat is megteszi javaslatát, bízunk benne, hogy ez egybe esik. Eddig nem 
volt probléma Bácsvíz szinten, de ha nem tudunk megegyezni, akkor majd az 
Energiahivatal eldönti, hogy melyik műszaki tartalmat részesíti előnyben, azt, amit a 
szakszolgáltató javasol, vagy pedig azt, amit az önkormányzat javasol. Annyi plusz 
feladatunk van még, hogy ha nem a bérleti díjból valósul meg ez a fejlesztés, hanem 
saját forrásból és térítés nélkül fogjuk átadni az önkormányzatnak, akkor erre külön 
megállapodást kell kötni. Ezt nem tudjuk elkerülni.  
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük szépen. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Én is csak ezt szeretném megerősíteni, amit a bizottsági elnök asszony mondott, hogy 
csak azzal a kitétellel fogadtuk el a Gördülő Fejlesztési Tervet, hogy ha ebben az 
évben módosításra kerül. Az volt az ígéret, hogy ebben az évben ez realizálódni fog. 
Basky András polgármester 
Azt fogadtuk el, hogy azt az összeget a Bácsvíz Zrt fenntartja továbbra is azt, hogy ezt 
hova tudjuk legoptimálisabban betenni, azt keresni kell. Ha nem szükséges a Gördülő 
Fejlesztési Tervet módosítani, akkor nem módosítjuk, de ha igen, akkor ez az összeg 
ott van hozzá, amit fel tudunk használni. Ha nem, akkor a 2018. évi tervnél a 
megképződött költségeket már be tudjuk építeni. Nem elveszett pénzről van szó, 
halmozódik ez a pénz, s amikor a legoptimálisabban fel tudjuk használni, akkor ide 
fogjuk hozni a testület elé, s eldöntjük, hogy ezt hogyan fogjuk felhasználni. A 
Gördülő Fejlesztési Terv azóta nem lett módosítva, ha szükséges, akkor megtesszük, 
ha nem, akkor a 2018. évinél fogjuk figyelembe venni.  
dr. Balogh László jegyző 
Igazából nekünk voltak először aggályaink a Bácsvíz Zrt felé, hogy kerestük a 
megfelelő jogcímet, azért, hogy ne kövessünk el törvénysértést. A Közmű 
Szabályozási Hivatal elnökének van javaslattételi joga a díjmegállapításra. Nekem 
voltak aggályai amiatt, hogy később ebből nehogy visszafizetési kötelezettségünk 
keletkezzen, amíg az elnök úr nem tesz javaslatot díjemelésre, addig itt nem lehet. 
Keressük azt a fajta jogcímet, megoldást, s úgy tűnik jelenleg, hogy az ingyenes átadás 
mind a két félnek megfelel. Nem szerettünk volna törvénysértő megoldásba 
belemenni. Ez a húzódásnak és a problémának az alapvető oka.  
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük szépen. A Telekomtól kapott díjnak 50 %-át kaphatjuk csak meg, többet 
nem? 
Aczél Péter Bácsvíz Zrt 
50 víztornyot üzemeltetünk, ennek a bevételnek az 50 %-a a mienk. Ez mindig 
kétoldalú tárgyalásnak az eredménye. Egységes elvek alapján kell működni. Az 50 -%-
tól többet én most nem tudok mondani, mert az igazgató úr nem biztos, hogy 
engedélyezi. 
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Egységes elvek alapján lett meghatározva az, hogy aki vagyonkezelésből átállt, annak 
egységes elvek alapján lesz meghatározva a díjfizetési kötelezettsége. Lajosmizsén is 
így állapítottuk meg a bérleti díjat. Szerződéseink nyilvánosak, a honlapunkon 
megtalálhatóak. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A Ceglédi úton lévő közüzemi kút nagyon gazos, ápolatlan. Aki Lajosmizsére bejön, 
azt nézi, hogy Lajosmizse hogyan néz ki. Lajosmizse képét rontja ez a látvány. 
Aczél Péter Bácsvíz Zrt. 
Ígérem, hogy meg fogjuk csinálni, de a fenntartási költségeknél ez meg fog jelenni. 
Víznél a fenntartási költség 30 millió forint Lajosmizse vonatkozásában. 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdezem a bizottsági tagokat, hogy a csatornahálózat karbantartási, javítási költségei 
8 millió forintba kerülnek, hogy erről mi a véleményük, kérünk-e részletes, utcákra 
vonatkozó felbontást. 
Basky András polgármester 
Milyen költségek vannak? 
Ha javítást, karbantartást végez, annak a költsége is itt van. 
Fekete Zsolt bizottsági tag 
A Lajosmizsei Önkormányzat tud róla, hogy ezek a munkák el lettek végezve? 
Aczél Péter Bácsvíz Zrt 
Ilyen jellegű kimutatás a szolgáltatásokról nincs. Ez belügy. Az Energia Hivatal előírja 
nekünk, hogy vízi közművekre vonatkozóan részletes kimutatást készítsünk. A 
szolidaritás elve működik. A Bácsvíz Zrt nyereséges, de a település mínuszos, 4 millió 
forinttal járul hozzá a Bácsvíz Zrt a nyereséghez. Csak akkor kezdjük a munkát 
elvégezni, hogy ha a bejelentő lapot valaki aláírja. 
Basky András polgármester 
Az előterjesztés 6-7. oldalán lévő táblázat mutatja, hogy a Bácsvíz teljes 
költségvetéséből mennyi a Lajosmizsére eső költség, mennyi a vízszolgáltatási 
ágazatnak és a csatorna ágazatnak a költsége. Ebben benne van a szennyvíztisztításhoz 
szükséges eszközöknek a költsége. 
dr. Balogh László jegyző 
A jelentős karbantartás a bérlőnek a feladata. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még hozzáfűznivaló? Van-e még a bizottságnak kérdése, véleménye, 
hozzászólása? Nincs. Akkor a határozat-tervezeteket szavaztatnám.  
Aki a 2016. évi üzemeltetésről szóló jelentést elfogadja az előterjesztés 1. melléklete 
szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
57/2017. (V. 29.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések  
meghozatala (üzemeltetésről szóló jelentés) 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
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  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
az előterjesztés 1. mellékletét képező, a Bácsvíz Zrt által elkészített 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló vízi közművek 

  2016. évi üzemeltetéséről szóló jelentését. 
  Határidő: 2017. május 30. 
  Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja a vállalkozási szerződés módosítását az előterjesztés 2. melléklete 
szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
58/2017. (V. 30.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában  
álló vízi közművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések 
meghozatala (vállalkozási szerződés módosítása) 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés 2. mellékletét képező vállalkozási szerződés módosítását. 
  Határidő: 2017. május 30. 
  Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja az üzemeltetésre átadott vagyon hasznosításáról szóló megállapodás 
módosítását az előterjesztés 3. melléklete szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
59/2017.  (V. 29.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló vízi közművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések 
meghozatala (üzemeltetésre átadott vagyon hasznosítása) 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés 3. mellékletét képező, az üzemeltetésre átadott vagyon 
  hasznosításáról szóló megállapodás módosítását. 
  Határidő: 2017. május 30. 
  Felelős:     PEB 
 
9.45 órakor eltávozott Aczél Péter Bácsvíz Zrt. képviselője. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Mielőtt  ülésünket folytatnánk, 10 perc szünetet rendelek el 9.55 órakor. 
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Az ülés folytatódik 10.05 órakor. 
 
 
4./ Napirendi pont 
Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítására benyújtott 
pályázat visszavonása 
Sebők Márta PEB elnök 
Átadnám a szót a polgármester úrnak és kérdezem, hogy miért nincs jelen a Füzi úr? 
Basky András polgármester 
2017. június 12-én, hétfőn lesz meghívva Füzi úr. 
Sebők Márta PEB elnök 
Salacz úr hozta ide Füzi urat. Ő sem tudhat erről a sportcsarnokról többet? Évek óta 
elutaltuk a pénzt, s nem tudunk róla semmit. Jó lenne, hogy ha itt tudnának lenni az 
ülésen mindketten. 
Belusz László bizottsági tag 
Annyit tudhat, hogy az engedélyek megvannak, az árak is megvannak, a 
közbeszerzésnek is el kellett volna indulnia. Tavaly decemberben már kész kiviteli 
terveknek kellett volna, hogy legyenek. Közbeszerzés március, április. Ez a folyamat, 
ami az egyezségünk alapján megszületett. 
Sebők Márta PEB elnök 
Én úgy emlékszem, hogy arról volt szó, hogy ez a sportcsarnok 2018. tavaszán 
átadásra kerül.  
Basky András polgármester 
Június 12-e hétfő 14 órában egyeztünk meg Füzi úrral, hogy lejön, s akkor 
megpróbáljuk Salacz urat is meghívni erre az egyeztetésre. 
Sebők Márta PEB elnök 
Akkor folytatjuk a sportcsarnok világítási rendszerének felújításával kapcsolatos 
pályázat visszavonásával kapcsolatos napirendi pontunk tárgyalását. A Képviselő-
testület már kétszer is tárgyalta. Folyamatosan módosultak a kiírás feltételei, s 
folyamatosan nekünk több pénzt kellett volna beletenni a pályázatba, így most úgy 
döntünk, hogy elállunk ettől a pályázatunktól, visszavonjuk a pályázatot. Mekkora 
összegről van szó? 
Belusz László bizottsági tag 
14 millió forintra adott ajánlatot a nyertes közbeszerző cég arra, amit mi 6 millió 
forintra becsültünk fel induláskor. Ahhoz kellett volna nekünk 1.800.000.- Ft önerőt 
hozzátenni. Az időközben emelésre került, akkor már 4 millió forintot kellett volna 
hozzátenni. Két hete voltunk fenn Pesten egyeztetni, Horváth Sándor, dr. Tóth Andrea, 
Gulyás Attiláné és én. Érdeklődtünk, hogy mi a tényállás. Volt egy szerződés, amit 
elfogadott a Képviselő-testület. Ezt a Kézilabda Szövetség átszövegezte és teljesen 
mást küldött ki. Ott tartott a dolog, hogy ott elhangzott, hogy a 70 %-nak az ÁFÁ-ját is 
nekünk kellett volna fizetni. Akár mi is meg tudnánk már ennyi pénzből csinálni. Ők 
saját magukat bebetonozzák, hogy ők a TAO elszámolásban teljes mértékben jók 
legyenek és az összes felelősséget áthárítják a másik félre, így az elhangzottak alapján 
arra a következtetésre jutottunk, hogy nem szabad ilyen dologba belemenni. 
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Következik egy olyan szerződés, amiben ők teljesen tiszták, mi pedig sárosak leszünk. 
Ez így nem kell, csináljuk meg teljes önerőből. 
Sebők Márta PEB elnök 
4.296.935.- Ft-ot fordítanánk rá, ezt már megszavaztuk. A műszaki tartalommal mire  
lesz elég? 
Belusz László bizottsági tag 
Jelenleg kértem ajánlatot Kisjuhász Sándortól, ígérte, hogy holnapra megszületik. Két 
ajánlat születne meg a lámpatestek cseréjére vonatkozóan, hogy el tudjuk dönteni, 
hogy merrefelé menjünk adott esetben. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm a kiegészítést. Két határozat van előttünk. Első, hogy a pályázatból 
visszalépünk, a másik, hogy 4.296.935.- Ft-ot biztosítunk a költségvetésből. 
Belusz László bizottsági tag 
A lámpatesteket a COMPAST Cégtől akartuk beszerezni, s az illetékes képviselő 
jelezte, hogy ők viszont nem tudják biztosítani a lámpatesteket június 20-ra. Eljutott 
odáig az egész a Kézilabda Szövetség révén, hogy a nyertes kivitelező, akit ők 
kimondtak nyertesnek, már megrendelte a lámpatest gyártótól a lámpatesteket.  
dr. Balogh László jegyző 
Holnap még csak egy ajánlat fog beérkezni és kell még bekérni két ajánlatot. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm a kiegészítést. Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? Nincs. 
Szavaztatnám a két határozat-tervezetet. 
Aki egyetért azzal, hogy a Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének 
korszerűsítése céljából benyújtott pályázatot visszavonjuk, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
60/2017. (V. 29.) PEB hat. 
Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének 
felújítására benyújtott pályázat visszavonása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés I. határo- 
  zat-tervezetét. 
  Határidő: 2017. május 30. 
  Felelős:     PEB  
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki az előterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadásra javasolja azzal, hogy a 
4.296.935.- Ft-ot a sportcsarnok világításrendszerének felújítására fordít, a műszaki 
tartalom meghatározására  a  testületi ülésen kerül sor az árajánlatok függvényében, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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61/2017. (V. 29.) PEB hat. 
Polyák Imre Sportcsarnok világítási 
rendszerének felújítása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés II. határozat-tervezetét azzal, hogy a 4.296.935.- Ft a  

sportcsarnok világítási rendszerének felújítására legyen fordítva és a 
műszaki tartalom meghatározására a testületi ülésen kerüljön sor az 
árajánlatok függvényében. 

  Határidő: 2017. május 30. 
  Felelős:     PEB 
 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatójának kérelmével 
kapcsolatos döntések meghozatala 
Sebők Márta PEB elnök 
Fejlesztésekkel kapcsolatosan vannak elképzelések, s ezzel kapcsolatban kellene 
döntéseket hozni.   
Kérdezem Guti Istvánnét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni ezekre a 
karbantartási dolgokra vonatkozóan? 
Guti Istvánné Művelődési ház igazgatója 
Köszönöm a szót. Ezek a problémák már évek óta fennállnak a Művelődési Háznál, s 
idáig nem volt lehetőség pénzügyileg. Most összegyűjtöttük prioritás szempontjából a 
leglényegesebbeket.  
1./ Majd a délutáni bizottsági ülés alkalmával meg lehet tekinteni, hogy az árnyékolás 
gondjai a díszteremnél és a Széplak teremnél fennállnak. Már nem használjuk a termet 
konferencia programra, Nyugdíjas Klub programjaira, vetítésre, mert egyszerűen 
kivitelezhetetlen, nem tudjuk lesötétíteni a termet, hiába rakunk különféle drapériákat 
az ablakra, ez esztétikailag sem megoldás, de még nem lehet megfelelő módom 
vetíteni sem a napfényes időszakban. Mellékeltem az árajánlatot, ez 579.120.- Ft lenne 
nettóban, s erre még jön az ÁFA.  
Sebők Márta PEB elnök 
Pályázati lehetőség nincs? 
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatója 
Nincs, már vártuk évek óta a lehetőséget, de nem volt. Figyeljük folyamatosan a 
pályázatokat.  
2./ Gond a külső vakolatnak és a burkolatnak a problémája, mert a kávézónál lett 
csináltatva, de a könyvtárnál a Dózsa György utca és a Széchenyi utca sarkánál a 
vakolatot tönkretette az idő. Nyílászárókkal is problémák vannak, ezt csiszolni kellene, 
mert az elkészülés óta nem volt csiszolva. Erre is kértem árajánlatot. A GOMÉP 
árajánlata 1.581.000.- Ft ez is nettó összeg, plusz az ÁFA. 
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Sebők Márta PEB elnök 
A határozat-tervezetben egyszer van 579.120.- Ft árnyékolók beszerzésére, hirdető 
javítása 125.000.- Ft, egy db digitbox beszerzése 350.000.- Ft, egy db faház beszerzése 
250.000.- Ft értékben. Ezek bruttó összegek, vagy nettó összegek? 
Horváth Sándor pályázati referens 
A Képviselő-testület és a bizottsági tagok nem kapták meg a becsatolt árajánlatokat, 
mert még nincs mindenhez meg a megfelelő árajánlat. Amik már a határozatban 
beírásra kerültek, ezek már bruttó összegek. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az 1. határozat-tervezetben felsorolt feladatok kivitelezési értéke 1.304.120.- Ft. Mi a 
véleményünk a határozat-tervezet szerint arról, hogy ezekre szükség van? 
Belusz László bizottsági tag 
Igen, szükség van. 
Basky András polgármester 
Az Önkormányzati Bizottság ülését a Művelődési Házba terveztük 13.00 órakor, és azt 
meg is tudjuk nézni, hogy miről beszéltünk itt. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt elfogadásra javasoljuk és ezeket a fejlesztéseket meg kell lépni. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
62/2017. (V. 29.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
karbantartási feladataira forrás elkülönítése 

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

az előterjesztés I. határozat-tervezetét azzal, hogy a művelődési ház és  
könyvtár karbantartási feladatainak elvégzésére bruttó 1.304.120.- Ft  
forrás kerüljön elkülönítésre. 

  Határidő: 2017. május 30. 
  Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki az előterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
63/2017. (V. 29.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
homlokzatának, faburkolatainak, valamint 
nyílászáróinak festése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
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  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés II. határozat-tervezetét, azzal, hogy a művelődési  
  ház és könyvtár homlokzatának, faburkolatának, valamint nyílászárói- 
  nak festésére bruttó 1.518.633.- Ft kerüljön elkülönítésre. 
  Határidő: 2017. május 30. 
  Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előterjesztés III. határozat-tervezete a mosdó felújítás, ami bruttó 16.800.000.- Ft. 
Ez elég nagy összeg. Reménykedjünk abban, hogy majd írnak ki pályázatot, mert ezt 
ebben a formában kellene megvalósítani. Mi a vélemény erre vonatkozóan? 
Basky András polgármester 
Megnézzük majd délután az Önkormányzati Bizottság ülésének keretében, hogy mi a 
helyzet. 
Horváth Sándor pályázati referens 
A felsorolt műszaki tartalom vonatkozásában segítettem a Művelődési Háznak 
árajánlatot szerezni. Délután, ha megtekintésre kerül, akkor látható lesz majd, hogy a 
homlokzatjavítás valójában szükséges. A fejlesztés valóban szükséges és indokolt. Az 
árajánlat műszaki tartalmát tekintve a maximumra van téve, sokkal kevesebb 
költségből is meg lehet csinálni. Úgy kellene csinálni, hogy a mosdókat ne lehessen 
rongálni. Hétköznap a Művelődési Házban részt vevő csoportok is használják a 
mosdókat. A mosdók szellőztetése sem szolgálja ki az igényeket, ez összekapcsolásra 
kerülne a világítással, ledes üzemeltetéssel, égőkkel. A férfi mosdóknál nem lett 
kialakítva a gyermekméretű piszuár, ezért a takarítás gondot okoz, itt is egy 
mozgásérzékelős rendszer lenne. Ami miatt ilyen drága ajánlatot kaptunk, az, hogy be 
van tervezve egy olyan ötlet, hogy ezután egy fotocellás megoldással lehetne 
megközelíteni a mosdó helyiségeket. A mosdó helységek leválasztása az aulából ezzel 
a technikával egy sokkal modernebb és ízlésesebb megoldás lenne. 
Sebők Márta PEB elnök 
Miért nem jelent meg pályázat? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Jelent meg pályázat, de azt a pályázatot felfüggesztették a kiírást követően. Azzal a lift 
is megvalósulhatott volna. 
Sebők Márta PEB elnök 
Kétséges, hogy a mosdó felújítására 17 millió forintot tudnak-e költeni.  Az általános 
tartalék is véges, valamennyit tartalékolni kellene.  A legszükségesebbeket meg kell 
csinálni. Ezt a pontot viszont nyitva kellene hagyni, mert ez a 17 millió forint nagyon 
sok. 
Azt is számításba kell venni, hogy elég széles a felhasználói kör.  
Horváth Sándor pályázati referens 
A hétköznapokat el tudja látni, de a kiemelt rendezvényeknél kínos helyzet alakul ki. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm szépen. Ezt még majd tárgyaljuk, itt nem hozunk határozatot, majd az 
Önkormányzati Bizottság ülésen is átbeszéljük. 
IV. határozat-tervezet. Hozzájárulás zenei szórakoztató műsor nyilvános televíziós 
felvételéhez. Felkérem Polgármester urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését. 
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Basky András polgármester 
Közben megérkeztek Nótar Maryék is, így közvetlen konzultációba tudunk átváltani. 
Fel is kérem, hogy adjon tájékoztatást a rendezvényről. 
Nótár Mary művésznő 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Felkerestem Polgármester Urat, hogy lenne egy 
rendezvény június 30-án, ami TV felvétellel összekapcsolt lenne. A TV2 csoporttal 
dolgozom, mint gyártó, s egy 10 adásos felvételt szeretnénk készíteni Lajosmizsén. A 
TV2 finanszírozza a rendezvényt. Az úgy szokott általában nálunk lenni, hogy meg 
szokták rendelni a műsort. A Zenebutikon fut egy műsor, a Bomba Party, aminek én 
vagyok a producere és a házigazdája is. Nagyon kedvező feltételeket javasoltam, mivel 
ez lesz a 20. rendezvényem, s szabadtéri rendezvényként szeretném. Lajosmizsére 
esett a választásom, mert nagyon sok jó barátom van itt. Körülbelül a gyártási 
költséget, illetve ami a fellépőkkel kapcsolatos, azt a TV2-n keresztül elintézik nekem 
a kollégák, a gyártási költséget nem kell finanszírozni. Árajánlatot is kértem a 
Hivatalnak, amit finanszírozni kell, a színpad technika, a fénytechnika. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
A színpad technika mennyibe kerül? 
Nótár Mary művésznő 
Ez 370.000.- Ft nettó, szakemberekkel együtt, akik ezt elvégzik. A biztonságtechnika 
úgy szokott működni, hogy bejelentést kell tennünk a rendőrségnél, s majd a 
polgárőrség segítségét is kell kérnünk. Ha aktuális lesz, akkor majd felvesszük velük a 
kapcsolatot. Megbeszéltük Polgármester Úrral, hogy én megkérdeztem az egyik 
kedves ismerősünket, akik meg tudnák erősíteni a biztonságot, ez nettó 70.000.- Ft 
lenne. Az az összeg, amit én belefektetek a TV2-vel együtt, 1.950.000.- Ft. Ezt mi 
fizetjük. 
Basky András polgármester 
Ami költségként vetődik fel, az a térnek a világítástechnikája. Augusztus 20-án is 
külön világítást kellett csinálni, illetve most is olyan világítást kell a 19-i 
rendezvényhez csinálni, ami az esti működést biztosítja. Ezek a költségek vetődnek 
még fel, amiket felsoroltunk. Jelen pillanatban a helyszín ezt a dolgot nem tudja. Itt 15 
előadóművész lépne fel.  
Nótár Mary művésznő 
Ismertetném az előadó művészeket; Fásy Ádám, Jolly&Suzy, Aradszky László, Bebe a 
Back II. Black-ből, Márió a harmónikás, Mohamed Fatima, Kocsis Tibó, Szandy, 
Váradi Roma Café, Galambos Lajos, és még körülbelül 4-5 előadóval készülünk. 
Holnapra akkor bekérem az árajánlatot attól az úrtól, aki a technikai dolgokat felméri, 
illetve még a Mobil WC lenne költségként. Én már színpadra és világításra megkértem 
az árajánlatot, az úr csak felméri a terepet, megnézni, hogy meddig kell kivilágítani a 
színpadot. Mivel ez egy olyan projekt lenne, hogy szabadtéri felvétel, ezért 
meghirdetnénk a rendezvényt.  
Sebők Márta PEB elnök 
A Mobil WC-knek mekkora lesz a költsége? 
Nótár Mary művésznő 
Azt pontosan nem tudom megmondani.  
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Basky András polgármester 
Mobil WC-ket szoktunk vásárba is rendelni, azt nagyjából tudjuk, hogy mennyi 
szokott lenni.  
Dodonka Csaba piacfelügyelő  
25.000.- Ft + ÁFA. 
Sebők Márta PEB elnök 
Milyen további költségeink lesznek még? 
Nótár Mary művésznő 
A szerzői jogra rákérdeztünk. Nekünk lesz egy nyilatkozat a TV2-vel, amit minden 
előadóval aláíratunk, s mivel ezt a TV2 sugározni fogja, ők mondják meg a szerzői jog 
pénzt. A büfé volt még a kérdés és a mentő.  
Guti Istvánné művelődési ház igazgató 
A mentőnek a költsége 80.000.- Ft. 
Basky András polgármester 
Lajosmizsei Napokon a büfét Kisjuhász László vállalkozó szokta biztosítani. Ha 
megkérjük, valószínű, hogy ezt  rendezvényt is elvállalja.  
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még valami, amit el szeretne mondani a művésznő? 
Nótár Mary művésznő 
Én úgy gondolom, hogy nincs. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük. 
Az előterjesztésben szerepel 1.436.000.- Ft. Ez még plusz? 
Basky András polgármester 
Nem. A kalkulációk során van a színpad, a színpadhoz van egy Ledes nagy kivetítő, 
ami 160.000.- Ft + ÁFA. Ha egyeztetni kívánunk a Kardos úrral, aki a színpadot 
hozza, akkor ő meg tudja mondani, hogy milyen világítás szükséges erre a területre, 
mert este 6.00 órakor kezdődik, és 10.000 óráig eltart, az már a sötétedési időszak, s 
kell, hogy legyen a területnek a bevilágítása megoldva.  Ez a költség jöhet hozzá, a 
biztonság biztosítása, illetve a mobil illemhely. A Művelődési Ház, amit számolt, az 
egy maximális költség, a szerzői jog nincs benne.  
Sebők Márta PEB elnök 
Akkor ez az önkormányzatnak mindent beleszámítva 1.436.000.- Ft-jába kerülne? 
Basky András polgármester 
Igen, vagy ennél kevesebbe. 
Sebők Márta PEB elnök 
Milyen előnyei származnak a településnek ebből? 
Nótár Mary művésznő 
Nem kell finanszírozni az önkormányzatnak egy 2 millió forintos gyártási költséget, 
amit általában mindenkinek kell. Egy nagyon kedves gesztusból megtettem ezt, a 
városnak is érdeke lenne ez a jó műsor. Az előadóknak nem kell fizetni, mert azt is 
figyelembe kell venni, hogy két előadó költsége egyébként legalább 600.000.- Ft 
lenne, de van, amikor ettől több is. 
Basky András polgármester 
10 előadás lesz belőle a TV2-n, s ott elhangzik az, hogy lajosmizsei felvétel. 
Nótár Mary művésznő 
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Természetesen, s szeretnék a polgármester úrral is egy rövid interjút, ami része lesz a 
műsornak, és mindig bemutatásra kerül, hogy honnan történik a forgatás.  
Basky András polgármester 
Elég sok típusú előadó lesz jelen, s egy egész estét betöltő ünneplés. 
Belusz László bizottsági tag 
A közönség számára belépős, vagy ingyenes? 
Nótár Mary művésznő 
A közönség számára ingyenes lesz részünkről, az önkormányzat részéről merül fel a 
technikai költség. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük a tájékoztatást. 
Basky András polgármester 
Köszönjük a művésznőnek a megjelenést és a tájékoztatást. 
Sebők Márta PEB elnök 
Nekem az a véleményem, hogy Lajosmizsén 2017.-ben a Lajosmizsei Napokra akkora 
összeget fordítottunk, hogy soha ennyit még korábban. Tavaly volt több talán a 
Lajosmizsei Napok költségvetése, de pályázatot nyertünk 4 millió forintot. A magam 
részéről azt gondolom, hogy ezt már nem bírja el a költségvetésünk. 
Basky András polgármester 
Elbírja a költségvetésünk. 
Belusz László bizottsági tag 
Augusztus 20-án többet fizetünk ki egy együttesért, mint amennyit most kellett volna 
fizetni a színpad és a hangtechnikáért, és az egyebekért. 
Sebők Márta PEB elnök 
A költségek nincsenek teljes mértékben kidolgozva. 
Belusz László bizottsági tag 
Ki van dolgozva, 10-15 előadó fog idejönni, 10 előadáson keresztül bemutatásra kerül 
Lajosmizséről ez a felvétel. Azt gondolom, hogy Lajosmizsének ez gesztus értékű 
lenne és színvonalas. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
A szerződés-tervezetben sok a bizonytalansági tényező. Ezt fixálni kell előtte. 
Basky András polgármester 
Azt ki kell mondani, hogy a költségvetésből mennyi az, amit rá lehet fordítani.  Az 
illemhelyet, a biztonságot mi finanszírozzuk. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
A szabadtéri színpadnak a költsége is valamennyi. A színpad és a fénytechnika 
670.000.- Ft. Úgy gondoltam, hogy ha ez megvalósul, akkor mindenképpen célszerű 
lenne a színpad környékétől távol tartani azokat az embereket, akik nem kívánatosak. 
Basky András polgármester 
A rendőrséget és a polgárőrséget is be kell vonni. 
Guti Istvánné műv. ház igazgató 
A leírtakból ki lehet hozni a költséget. Legalább 3 mobil WC kell. A világítást is meg 
kell oldani, a vendéglőssel tudunk még szerződést kötni, 1.400.000.- Ft-ból meglesz. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Mennyi a szerzői jog? 
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Guti Istvánné műv. ház igazgató 
400-500.000.- Ft. 
dr. Balogh László jegyző 
Ha akarjuk ezt a produkciót, akkor szerződést kell kötni, az árajánlatot be kell kérni. 
Azt is le lehet írni a szerződésbe, hogy a szerzői jogdíj ne az önkormányzatot terhelje. 
Sebők Márta PEB elnök 
A tó körüli hely alkalmatlan. 
Keresztes Ferenc PEB elnök 
Itt komolyan kell készülni, ha 5000 ember összejön. Ez egy szűkebb társadalmi 
rétegnek a szórakozása. 
Basky András polgármester 
A műfaj nem a roma réteget képviseli. 10 millió emberből 70 % szereti. Ez egy 
lehetőség, településmarketing. Arról volt szó, hogy hozzunk ide ilyen lehetőséget, 
hogy megjelenjünk a TV-2-ben valamilyen produkcióban. Én szeretném, ha ez menne. 
Akármilyen rendezvénybe kezdünk bele, ennek vannak előnyei és hátrányai is. Meg 
kell vizsgálni, hogy mi a jó, hogy ha van egy rendezvény, vagy ha nincs. 
Belusz László bizottsági tag 
1,5 millió forintot áldozzunk rá, ezért nagyon nagy programot kapunk. 
Horváth Sándor pályázati referens 
9-1/2 10 óráig világos lesz, 1,5-2 órahosszát kell áthidalni a villanyhasználatot illetően, 
s a mobil WC használatról is egy-két óráról beszélünk. Ez egy esti program, ezt 
figyelembe kell venni. Ez egy behatárolt időpontban lenne. 
Belusz László bizottsági tag 
Nem az a feladatunk, hogy azt döntsük el, hogy a mobil WC hova kerüljön, azt a 
Művelődési Ház megteszi. Határozzuk meg, hogy 1,5 millió forintig menjen a dolog. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Kellene egy határ, hogy mennyi összegig költsünk. Városmarketing szempontból 
nagyon jó. 
Belusz László bizottsági tag 
10 előadásos városmarketing mennyibe kerülne? Legalább 15 millió forint, akkor 
ennyit sajnálunk erre?   
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még vélemény? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja az 
előterjesztés 4. határozat-tervezetét, mely szerint a nyilvános zenei szórakoztató 
televíziós felvétel 1.436.100.- Ft összeggel támogatásra kerüljön, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 tartózkodással – 1 igen szavazattal: Belusz László  – 
ellenszavazat nem volt, - az alábbi határozatot hozta: 
64/2017.  (V. 29.) PEB hat. 
Hozzájárulás zenei szórakoztató 
műsor nyilvános televíziós felvételéhez 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
  Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága nem javasolja elfogadni az  
  előterjesztés IV. határozat-tervezetét, mely szerint a zenei szó- 
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  rakoztató műsor nyilvános televíziós felvételéhez 2017. június 
  30-ra az 1.436.100.- Ft hozzájárulást biztosítson az önkormányzat. 
  Határidő: 2017. május 30. 
  Felelős:     PEB 
 
 
 
6./ Napirendi pont 
Döntés a temető üzemeltető szolgáltatási időszak hosszáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Lejár a temető üzemeltetési szerződés 2017. októberben. Eddig is 5 évre szólt ez az 
üzemeltetési szerződés, a továbbiakban is lehetőség van rá, hogy 5 évre meg legyen 
hosszabbítva. Ez elfogadható? 
Basky András polgármester 
El tudom fogadni ezt az 5 évet, ez elég lenne, mert jobban belátható. Ha rendben 
vannak a dolgok, akkor 5 év múlva újra meg tudjuk csinálni a közbeszerzést, s ha 
probléma lesz, akkor váltani tudunk. Eddig 5 éves szerződések voltak. 
Sebők Márta PEB elnök 
Közbeszerzésnek mennyi a költsége? 
Basky András polgármester 
A közbeszerzési költség 300-400.000.- Ft szokott lenni általában. Én a magam részéről 
el tudom fogadni az 5 évet.  
Sebők Márta PEB elnök 
Valami hozzászólás van-e? Nincs.  
Aki elfogadja, hogy a temető üzemeltetésével kapcsolatosan a Kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés 5 évre kerüljön megkötésre, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
65/2017. (V. 29.) PEB hat. 
Döntés a temető üzemeltető szolgáltatási 
időszak hosszáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek,  
  hogy a temető üzemeltetésével kapcsolatosan a Kegyeleti közszolgál- 
  tatási szerződés 5 évre kerüljön megkötésre. 
  Határidő: 2017. május 30. 
  Felelős:     PEB  
 
 
7./ Napirendi pont 
A 2017. évi költségvetés pályázati, fejlesztési, felújítási keretének terhére történő 
beszerzések 
Sebők Márta PEB elnök 
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I. egy speciális Infraset útjavító célgép beszerzésre kerülne. Ezzel útjavításokat 
tudnánk végezni. Ennek mennyi a beszerzési költsége?  
Basky András polgármester  
Egy típusú gép van, és három csomag van hozzá. Az első csomag a basic 2.300.000.- 
Ft, a második csomag a standard 3.341.000.- Ft, a harmadik a comfort 3.655.000.- Ft.  
Szilágyi Ödön irodavezető 
Ezek az értékek nettóban vannak.  
Sebők Márta PEB elnök 
Az első csomag a basic bruttóban 2.900.000.- Ft, a második csomag a standard 
4.243.000.- Ft,  a harmadik a comfort,  4.683.750.- Ft. Ez már bruttóban. 
Basky András polgármester 
A basic és  a standard között az a különbség, hogy a standardban két olyan gép van, 
ami jobban felmelegíti az aszfaltot. Egy nagyobb kátyúnál a két gép együtt kezelhető 
ugyanazzal a személyzettel. Akkor gyorsabb lehet a kezelése. Viszont arra nem 
alkalmas, hogy a Lajosmizsén lévő összes utat kátyúzzuk vele. Egy-egy kátyúnak a 
javítása 20-25 percet vesz igénybe, de arra alkalmas, hogy ha a közbeszerzést 
lefolytatjuk, és ha az útjavításra, kátyúzásra vonatkozó közbeszerzésünk végére értünk, 
s elkészült a kátyúzás, s ha utána látjuk azt, hogy néhol vannak megjavításra váró 
kátyúk, vagy a tél folyamán keletkezik néhány kátyú, azt meg fogjuk tudni csinálni 
ezzel a géppel úgy, hogy ez egy időtálló megoldás.  
Sebők Márta PEB elnök 
Milyen szakemberek működtetnék ezeket a gépeket?  
Basky András polgármester 
Saját embereink alkalmasak hozzá. A parkban dolgozók közül vannak olyan dolgozók, 
akik nem közfoglalkoztatásban dolgoznak, s ők alkalmasak ennek a munkának az 
elvégzésére. Nem kell hozzá szaktudás. Ez a gép úgy működik, hogy van egy gép 
majdnem egy asztal nagyságú, aminek az alján kerámia lapok vannak. Ezeket a 
kerámia lapokat gázzal felmelegítik 180 celsius fokra, ami felhevíti az aszfaltot is, de 
nem égeti meg a betont, hanem csak átmelegíti és átdolgozhatóvá válik az aszfalt. Ha 
van egy kátyú, akkor a kátyúnak a mennyiségét mart aszfalttal bepótoljuk, azt is 
felmelegítjük, s akkor meg kell locsolni valamennyi kis bitumennel, és egy tömörítő 
géppel újra tömöríti az egészet. Akkor az történik, hogy teljes kátyú egybeforr a 
környezetével. Jelen pillanatban az van, hogy kikátrányozzuk a gödröt, beletesszük az 
aszfaltot. Nem egy bonyolult szerkezet. Felmelegíti a gáz a kerámialapot, az pedig az 
aszfaltot és utána gereblyével elgereblyézi, kiegyenlíti megfelelő mennyiségű mart 
aszfalttal, és ez egybeforr, s az út egyenletes lesz. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Ezeknek a gépeknek a végzett munkáját is szeretnénk beszámoltatni, mint ahogyan a 
parkos tevékenységről is beszámolót kellene készíteni. Utána tárgyaljuk ezt, nézzük 
meg, hogy mi történik a valóságban. 
Basky András polgármester 
Vegyük le a napirendről. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Papíron szépen lehet bizonyítani, hogy hol jártak. Egy dűlőút jól járható volt és utána 
lehet, hogy nem lesz járható. Ilyen hatékonyságú gép még nem volt az 
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önkormányzatnál, mint most. Földházi Zoltánnál van egy lista, hogy melyik utakon 
jártunk végig a Fekete Zsolt képviselő úrral. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még valakinek véleménye? 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Az általános tartalékból történne ennek a gépnek a finanszírozása? 
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
A pályázat felújítási alapból. Az általános tartalékban van még 18 millió forint. 
Basky András polgármester 
Nem beindult a pénzköltés. Semmilyen fejlesztés nem volt betervezve. Azt csináljuk, 
hogy amik problémák vannak, megcsináljuk, s előre vesszük, ami nagyon sürgős. 
Művelődési Háznál is vannak problémák, amik évek óta vannak halogatva. 
 
11.00 órakor eltávozott Belusz László bizottsági tag, a bizottság a továbbiakban 3 
fővel határozatképes. 
 
 
Basky András polgármester 
Az év végéig szeretnénk megcsinálni az égető problémákat. Megkérem a Pénzügyi 
Bizottságot és a Mezőgazdasági Bizottságot, hogy legyenek hatással a 
közfoglalkoztatásban dolgozókra. Úgy érzem, mintha én lennék a hibás és nem 
csinálnék kellő hatékony munkát. Megpróbálunk minél jobb munkát kihozni. Vállalja 
fel a PEB és az MB ezt a munkát, ha sikeresebben tudja ellátni. Ezt a problémát 
naponta kezelni kell. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Hozzáértő ember kell, aki felügyeli a munkafolyamatot. 
Basky András polgármester 
Nem a közfoglalkoztatottaknak vesszük a gépet, hanem a parkfenntartó brigádnak, 
akinek a vezetője Földházi Zoltán. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mi lenne a legfontosabb, amit be kellene szerezni? 
Szilágyi Ödön irodavezető 
A basic, vagy a standard csomag. 
Basky András polgármester 
Elgondolkodnék azon, hogy ha veszünk, akkor komfortot vegyünk. Látható az is, hogy 
melyik milyen összeget tartalmaz. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezek új gépek? 
Hasonló önkormányzatok hogyan oldják meg az ilyen problémát? 
Basky András polgármester 
Igen, új gépek. Több település polgármesterével beszéltem, akik szintén szeretnék 
megvalósítani az ilyen gépbeszerzést. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mennyi pénzt szoktunk költeni kátyúzásra? 
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Basky András polgármester 
A kátyúzás függ attól, hogy milyen volt a tél, mert ha enyhébb tél volt, akkor 6-7 
millió forintból is kihoztuk már a kátyúzást, de volt olyan év, amikor 12-13 millió 
forint volt a kátyúzás.  
Ha sikerül a közbeszerzést lefolytatni, meglesz a kátyúzás, akkor azok az utak, amik 
még megmaradnak, sokkal hatékonyabban tudjuk kezelni. Egy hónapban 2-3 hónap 
elég arra, hogy az időközben felmerült problémákat helyreállítsuk. Egy gép maga 
1.100.000.- Ft nettóban, ami bruttóban közel 1.500.000.- Ft. Futóból egy elég, egyéb 
eszközökből is elég mindenből egy. 
 
11.35 órakor Belusz László bizottsági tag megérkezett az ülésre, a bizottság a 
továbbiakban 4 fővel határozatképes. 
 
Sebők Márta PEB elnök  
II. Főző üst beszerzése.  
Tengölics Judit IGSZ vezetője kérelmében jelezte, hogy az IGSZ-nél az iskolakonyha 
egyik főzőüstje meghibásodott. Két alternatíva van a Képviselő-testület előtt, egyik a 
réginek a javítása 600-800.000.- Ft lenne, új főzőüst vásárlása 1.250.000.- Ft lenne.  
Erre vonatkozóan mikor lesz pályázat, lesz-e pályázat? Hosszú ideig az iskolák 
felújításához nem adtak pénzt. Reményeink szerint Lajosmizsén épülni fog egy fél 
milliárd forint értékű iskola. Ehhez nem fognak adni az iskolakonyhák bővítésére 
támogatást, mert többször hallottam a hírvilágban, hogy valamilyen pályázatok meg 
fognak jelenni. Szabad-e vásárolni új üstöt, amikor reménykedünk pályázatban? 
Basky András polgármester 
Az iskola konyha fejlesztési pályázat van, arra készülünk. Elindítottuk ezt a pályázatot, 
egy 70 millió forintos pályázat lenne, amire a konyhának az átalakítása olyan szinten 
megtörténhet, hogy ne csak a 600 főre legyen engedélye, hanem nagyobb létszámra is, 
mert ez az egyik legnagyobb probléma most. Ez a pályázat folyamatban van, majd 
jönni fog a testület elé. Most is vannak olyan gépeink, amik rozsdamentesek, azokat 
nem kell cserélni. Nem tudom, hogy melyik az optimálisabb megoldás, hogy ha csak 
megjavítják, vagy ha egy újat vásárolnánk. 
Ez az üst nagyobb lenne, szükség lenne erre az új üstre, mert néha gondot jelent a 
főzés az iskolakonyhában. Ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor ezt nyáron kell, mert 
akkor szünet van a gyermekeknek. 
Sebők Márta PEB elnök 
Árajánlat van? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
1.750.000.- Ft, s ennek az ÁFÁ-ját visszaigényeljük. Erre vonatkozóan van árajánlat. 
Sebők Márta PEB elnök 
A régi főzőüst javítására van árajánlat? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Szakember megnézte, ki kell szereltetni. Olyan mértékig el van korrodálódva, hogy a 
csavar mentén szétmenne, ha kicsavarnánk. 
Belusz László bizottsági tag 
Hova lenne beépítve? 
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Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Nem úgy lenne beépítve, ahogy a fejlesztés megkívánná, a régi helyére lenne betéve. 
A jelenlegi kapacitás ezt a nagyobb üstöt elbírná. 
Írásos árajánlatunk van. 
Azóta újabb problémánk van, a volt Pártházban a kistorna teremben a mennyezet 1 m2 
szélesen leszakadt. Szakemberrel megnézettem, ¼-e lóg a mennyezetnek. Ennek a 
költségére számolni kell, hogy ha testnevelésórákat szeretnénk ott tartani, akkor ezt 
meg kell oldani. 60 m2 körüli a kistorna terem. A lámpatestek búráját is cserélni kell. 
Tornaóra céljára ez a kistorna terem egyébként sem ideális hosszú távon. Az árajánlat 
az újravakolásról és a villanyórák cseréjéről fog szólni. 
Sebők Márta PEB elnök 
A főzőüst cseréje bele fog-e férni a következő pályázatba? 
Basky András polgármester 
Ezt saját költségből kell megcsinálni, s ez a régi üst helyére fog kerülni. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
III. A Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló helyiségének hidegburkolási 
munkái.  
A „MIZSE NAPOK” rendezvénysorozat fő helyszíne már a tavalyi évben is a 
Városháza mögötti tóparti terület volt. Az új helyszín (színpad) indokolja az előadók 
kulturáltabb kiszolgálását (öltözők, szociális helyiségek stb.), melynek érdekében a 
gépkocsi tárolóban és a mellette lévő kerékpártároló helyiségben burkolási munkákra 
van szükség. Ez 383.000.- Ft bruttó költséget jelent. Lehetőségként az előterjesztés 
tartalmazza a garázs oldalfalának 1,2 m magasságban hidegburkolattal való ellátását. 
Ez miért olyan fontos? 
dr. Balogh László jegyző 
Azért, mert borzasztóan csúnya, el van koszolódva. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mindkét helyiségnek a hidegburkolattal történő ellátása, illetve a kerékpártároló 1,2 m 
magasan történő burkolása 383.000.- Ft. Én azt gondolom, hogy ez teljesen 
elfogadható.  
Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele, véleménye? Nincs. Akkor 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Az aszfaltozó gép beszerzésnél meg kellene határozni, hogy melyik csomag legyen. 
Basky András polgármester 
Vagy a standard, vagy a comfortot javasolnám. Ha veszünk, akkor kettőt vegyünk. Az 
1.200.000.- Ft nettóban. Ha veszünk, akkor azokat a szükséges terelő jelzéseket, 
amiket egyébként is meg kell venni, azt célszerű lenne megvásárolni. Én a komplettet 
javasolnám a comfort csomagot. 400.000.- Ft a különbség a kettő között, több anyagot 
adnak hozzá. Vagy a comfortot, vagy a standardot kellene megvásárolni. 
Belusz László bizottsági tag 
Ezt követően fillérekért tudunk kátyúzni. 
Sebők Márta PEB elnök 
A comfort gép beszerzését javasoljuk. Aki ezzel egyetért, hogy a comfort aszfaltozó 
gépet szerezzük be 4.683.760.- Ft összegért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
66/2017. (V. 29.) PEB hat. 
Úthibák, kátyúk javítását szolgáló  
INFRASET célgép beszerzése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
  az előterjesztés I. határozat-tervezetét azzal, hogy INFRASET speci- 
  ális útjavító célgép comfort termékcsomagja kerüljön megvásárlásra 

bruttó 4.683.760.- Ft összegért. 
  Határidő: 2017. május 30. 
  Felelős:     PEB  
 
Sebők Márta PEB elnök 
A következő a főzőüst vásárlása. Itt két alternatíva van, az egyik, hogy új főző üstöt 
vásárolunk, ami bruttó 2.222.500.- Ft lenne, vagy pedig ha a régi főzőüst felújításra 
kerül, ami bruttó 600-800.000.- Ft.  
Én a magam részéről akkor tudok ebben dönteni, hogy ha látom az új főzőüstnek az 
árajánlatát, de szavazásra bocsájtom. 
Aki a régi főzőüstnek a javítását támogatja, azt kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 nem szavazattal – igen szavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
67/2017. (V. 29.) PEB hat. 
IGSZ-hez tartozó iskola konyhán 
a régi főzőüst javítása 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága nem javasolja az IGSZ-hez 
   tartozó iskola konyhán a régi főzőüst javítását. 
   Határidő: 2017. május 30. 
   Felelős:     PEB  
 
 
Sebők Márta PEB elnök  
Aki az új főzőüst vásárlását javasolja, ami bruttó 2.222.500.- Ft, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 1 tartózkodással – ellenszavazat 
nem volt - az alábbi határozatot hozta. 
 
68/2017. (V. 29.) PEB hat. 
IGSZ-hez tartozó iskola konyhához 
új főzőüst beszerzése  
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HATÁROZAT 

  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága az IGSZ-hez tartozó 
iskolakonyhához új főzőüst beszerzését javasolja, melynek bruttó 
értéke 2.222.500.- Ft. 
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős:     PEB  

 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Gépjármű tároló és kerékpártároló helységének hidegburkolattal való ellátása. Itt a 
bruttó 383.400.- Ft-os árajánlatot fogadjuk el. Ez tartalmazza a garázs burkolatát, 
illetve a kerékpártoló 1,2 m magasan, hidegburkolattal történő ellátását. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
69/2017. (V. 29.) PEB hat. 
A Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló  
helyiségének hidegburkolási munkái 
  

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

az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a gépjárműtároló és  
kerékpártároló helyiségének hidegburkolási munkái legyenek elvégezve,  
melynek értéke bruttó 383.400.- Ft. A gépjárműtárolóban csak az aljzat, 
a kerékpártárolóban az aljzat és a falburkolás legyen elvégezve. 

  Határidő: 2017. május 30. 
  Felelős:     PEB  
 
8./ Napirendi pont 
2016. évi ellenőrzési jelentés 
Sebők Márta PEB elnök 
dr. Csikai Zsolt 6 db ellenőrzést hajtott végre, és jelentést készített. Két témakörben 
végzett tanácsadást az önkormányzat. Azt szeretném kérdezni, hogy Csikai úr kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni az anyaghoz? 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Nem kívánok. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az összefoglaló táblázatban látható, hogy mi volt az ellenőrzések tárgya és mik voltak 
a megállapítások. 
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I. Civil szervezetek ellenőrzése. A 2017. évi civil jellegű támogatások 
felhasználásának ellenőrzése történt, a támogatások beszámolási kötelezettségének 
eleget tettek. Az ellenőrzés hiányosságot, vagy jogszabálysértő felhasználást nem 
állapított meg.  
II. ellenőrzési téma a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának 
ellenőrzése volt. Itt a megállapítások a következők voltak: Dologi kiadásokkal 
kapcsolatos kifizetéseknél az ellenjegyzést és az érvényesítést több esetben nem 
szabályszerűen végezték. Továbbá az éves költségvetés 60,9 %-át zenei 
szolgáltatásokra, 19,5 %-át belföldi kiküldetésekre fordították. Mennyi az éves 
költségvetés, azt lehet-e tudni? 
dr. Balogh László jegyző 
2.080.000.- Ft körül van. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ennek 80 %-át zenei szolgáltatásokra költöttek, ez nem éppen szerencsés dolog. Ezt 
bankon keresztül utalták, vagy pénztárból történt a kifizetés? 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Teljesen szabályszerű számlák alapján történt a kifizetés és az elszámolás. Ez a költség 
kb. 2 db rendezvénynek a költsége volt. Az ellenőrzés bizonylatok alapján dolgozik. 
Szabályszerű kiküldetési rendelvény kell, hogy legyen aláírással ellátva, s ezt nem 
lehet kétségbe vonni, jogilag teljes mértékben megfelelt. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
400.000.- Ft történt kiküldetési rendelvény gyanánt elszámolva. 
Basky András polgármester 
Abba, hogy az RNÖ mire költi el a költségvetését, Lajosmizse Város 
Önkormányzatának nincs semmi beleszólása. 
dr. Balogh László jegyző 
A Roma Önkormányzat állami finanszírozást kap. Kétféle finanszírozás van, egyik a 
feladatalapú finanszírozás, amire a törvény azt mondja, hogy a roma kultúra, 
hagyomány ápolására használhat fel, a másik a működési támogatás, amit működésre 
tud felhasználni. Amikor télapó ünnepséget rendeznek, vagy bulit, az a roma kultúra 
ápolását szolgálja. Amikor egy roma önkormányzati értekezletre megy, akkor pedig 
azt működési költségként lehet elszámolni. Ez teljesen szabályszerű. 
Sebők Márta PEB elnök 
Itt a megállapításokban a dologi kiadásokkal kapcsolatos kifizetéseknél az 
ellenjegyzést és az érvényesítést több esetben nem szabályszerűen végezték. Az 
intézkedésnél megjegyzi Csikai úr, hogy a 2017. évi költségvetési határozatban a  
jogszabályi előírásoknak már megfeleltek. A jegyző intézkedjen, hogy a Roma 
Önkormányzat költségvetési határozatai teljes mértékben feleljenek meg a jogszabályi 
előírásoknak, valamint az ellenjegyzés érvényesítését szabályszerűen végezzék.  
dr .Csikai Zsolt belső ellenőr 
Az RNÖ második megállapítása a megjegyzésben arra vonatkozott, hogy az RNÖ 
2015. évi költségvetése, s módosítása csak részben felelt meg az előírásoknak. A 2017. 
évi költségvetésben pedig már megfelelt. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm szépen.  
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III. ellenőrzés üzemeltetési, karbantartási kiadások  elszámolásának szabályszerűségi 
ellenőrzése a Közös Önkormányzati Hivatalnál. Itt a kötelezettségvállalás hogyan 
működik? Az ASP ezt fogja tudni? 
dr. Balogh László jegyző 
Az ASP-t most elhalasztották 2019-re. Felmerült ez is, kértünk is, kaptunk is, 2 millió 
forintot. Ezt elkülönítettük arra célra, hogy új könyvelő programot vásárolunk. A 
Képviselő-testület is tudta, hogy ha az ASP-ben ezt a programot ingyen megkapjuk, 
akkor ezt már nem célszerű elkölteni, s a DOK nem alkalmas ennek a nyilvántartására. 
Miután az ASP csúszik folyamatosan, a DOK pedig marad, így jött az exel tábla, mert 
vállalhatatlan az jogi értelemben és jegyzői felelősség mellett, hogy a 
kötelezettségvállalás nem a jogszabályoknak megfelelő. Viszont erre az 1-2 évre nem 
akartunk vásárolni új könyvelő programot.  
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Az előző években kötelezettségvállalás nyilvántartás nem volt teljes körű, nem adott 
választ arra, hogy mennyi az éves kötelezettségvállalás összege. Az önkormányzat 
könyvvizsgálói jelentését, valamint az ez évi zárszámadást a könyvvizsgáló 
felülvizsgálta, és megoldásként javasolt egy exel táblát, amit bevezettek 2017-től, s 
most már teljeskörűen vezetik ezt is, meg a korm. rendeletben 4/2013-ban előírt 
alszámlákat is. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük szépen. 
A IV. ellenőrzési pont Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2015. évi 
gazdálkodásának átfogó ellenőrzése. 
Itt észrevételezés történt a szabályzatok hiányosságát illetően, illetve nem létét, illetve 
néminemű értékcsökkenési elszámolási problémák is voltak. Egy dolgot nem értek. Az 
intézmény 2015. évi költségvetési kiadásait 339.000.-Ft-al túllépte, ezen felül a 
felhalmozási kiadásai előirányzatát 2.423.000.- Ft-al, azaz 53 %-kal túllépte. Ez hogy 
történt, mi történt?  
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Azt tudtam megállapítani, hogy a kifizetés időpontjában még nem volt annyi 
előirányzat, mint amennyi ez időszakban előirányzatként a tervekben szerepelt. 
Mindig voltak költségvetési módosítások. Általában az a szokás nem csak az 
önkormányzatnál, de az intézménynél is, hogy az utolsó költségvetési módosítás a 
tárgyidőszakot követő február hónapban szokott megtörténni a tényszámok 
ismeretében, a jogszabály által lehetővé tett módon módosítja az önkormányzat a 
költségvetését, amikor már a tényszámok ismertek. Ezért év végén ritkán fordul elő, 
mondhatni soha, előirányzat túllépés. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük szépen. A következő a színházi bérletek és belépőjegyek nyilvántartása. A 
színházi bérletek és belépőjegyek bevételeinek elszámolása során nem tartották be a 
bizonylati elvet a vonatkozó előírásokat. Ez hogyan történt? 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Miután a Művelődési Ház önálló költségvetési szerv, így ebbe a részébe a 
működésének én semmilyen szinten nem látok bele, s nincs ráhatásom.  
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Sebők Márta PEB elnök 
S nem is szoktad felhívni a figyelmüket, hogy valamilyen nyilvántartást kellene 
eszközölni? 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Ők hozzák az elszámolást, hogy ott az milyen nyilvántartáson alapul, én azt nem 
látom. Nem tudom, hogy mennyi jegyet adott ki, mennyi jegy volt, erre nekem 
rálátásom és ráhatásom nincs.  
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük szépen.  
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Én azt kifogásoltam, amin 2017-től már változtattak is, hogy a színházjegyek 
értékesítése előre nem hitelesített jegytömbök alapján történt, így nem lehetett 
megállapítani pontosan, hogy abban az időszakban mennyi színházjegy került 
értékesítésre, mennyi nem, mert ha előre van hitelesítve egy jegytömb, és rá van írva, 
hogy milyen előadás és mennyi jegyet tartalmaz, s hogy mennyi a jegy ára, akkor 
világosan látszik, hogy mennyi került értékesítésre. Ezekből a nyilvántartásokból nem 
lehetett kontrolálni a mennyiséget. Most már hitelesítik a tömböket 2017-től. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük szépen. 
V. ellenőrzési pont a 2016. évi költségvetési tervezés I. félévi előirányzat gazdálkodás 
ellenőrzése. 2015- és 2016. költségvetési éveket érintően beruházási céljavaslat és 
beruházási alapokmányok nem készültek. A Pénzügyi Irodánál 2017. évtől már vezetik 
a kötelezettségvállalási nyilvántartási számlákat, ügyrend nem készült el, jóváhagyása 
folyamatban van, mely részletesen tartalmazza a költségvetés tervezésének és 
beszámolási feladatainak teljesítését. Itt a hiányosságok megoldódni látszanak 2017. 
évben. 
Köszönjük szépen. 
VI. ellenőrzési pont. Az Európai Uniós forrással támogatott fejlesztések és 
közbeszerzések ellenőrzése. A megállapítás tartalmazza, hogy az IGSZ által kötött 
megbízási szerződésben két anyagban nem szerepel pénzügyi ellenjegyzés. Az 
önkormányzat egy közbeszerzési eljárás esetén nem tett eleget az előírt közzétételi 
kötelezettségének. A polgármester intézkedett a közbeszerzési eljárásoknak a 
honlapon történő közzétételéről, a hiányosság megszüntetéséről. Ez a közzététel is 
megtörtént és orvosolva lett a hiányosság. A pénzügyi ellenjegyzés hiányzott, az is 
pótolva lett.  
Szakértői munkákkal kapcsolatban: A hiányzó szabályzatok pótlása, valamint a belső 
kontroll rendszer működtetésével kapcsolatban Belső Kontroll Kézikönyv került 
kidolgozásra.  
Én a magam részéről nagyon szépen köszönöm Csikai úr munkáját, és elfogadásra 
javaslom a beszámolót. 
Van-e valakinek valami hozzáfűznivalója ehhez a napirendi ponthoz, ha nincs, akkor 
szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a 2016. évi belső ellenőrzési jelentést, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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70/2017. (V. 29.) PEB hat. 
2016. évi ellenőrzési jelentés 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a 2016. évi ellenőrzési jelentést. 
   Határidő: 2017. május 30. 
   Felelős:     PEB 
 
 
9./ napirendi pont 
Együttműködési megállapodás az – EFOP- 1.8.19-17 pályázat keretében 
Sebők Márta PEB elnök 
A kecskeméti polgármester asszony megkeresett bennünket, hogy Kecskemét járásán 
belül szeretnének kialakítani egy alapellátás és népi egészségügy rendszerének átfogó 
fejlesztése pályázathoz irodát, vagy helységet, ahol preventív módon a lakosságnak az 
egészségmegőrzését tennék első helyre. Az együttműködés keretében kötelezettséget 
vállalunk szóróanyagok készítésére és eljuttatására. Kinek a költsége ez? 
Belusz László bizottsági tag 
Benne van az anyagban, hogy az önkormányzat költsége lesz, nekem az a kérdésem 
ezzel kapcsolatban, hogy mennyi pénz lesz ez? 
Sebők Márta PEB elnök 
Nekem is ez lenne a kérdésem, mert az előterjesztésben nem látok összeget. 
Ahhoz, hogy Kecskemét tudjon pályázni, együttműködési megállapodást kell kötni 
Lajosmizse Város Önkormányzatával. Az együttműködési megállapodás időtartama 
2018. január 1-től 2022. december 31-ig, s mi kötelezettségeket vállalunk. 
Basky András polgármester 
A Lajosmizsén megvalósuló rendezvények esetében elkészítésre kerülő szórólapok 
vonatkozásában merül fel költség. Ha az Egészségházban van Egészség Hét, s annak a 
szórólapjainak a költsége csapódik le nálunk. A helyi rendezvényeknek a 
szóróanyagáról van szó, ezt egyébként is szoktuk finanszírozni. Ez plusz költséget 
nem jelent, mert ami megvalósul, az a pályázatból valósul meg. Csak az kerül pénzbe, 
ha olyan rendezvényt akarunk, aminek szóróanyag költsége van, annyi költségbe kerül 
nekünk. Amik közös programok vannak, annak a költsége beépül a rendszerbe, ha új 
program van, akkor azt bevisszük, de általában a meglévő programjaink vannak benne. 
Elsődlegesen itt az a feladat, hogy Kecskemét össze tudjon hangolódni a többi 
település rendezvényeivel. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még kérdés? Nincs. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
71/2017. (V. 29.) PEB hat. 
Együttműködési megállapodás az – EFOP- 1.8.19-17  
pályázat keretében 

HATÁROZAT 
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   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. május 30. 
   Felelős:     PEB 
 
10./ Napirendi pont 
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság székhelyhasználatával 
kapcsolatos döntések meghozatala 
Sebők Márta PEB elnök 
A Tűzoltóság idáig a Lajosmizse, Mizsei út 5. szám alá volt bejegyezve, s a Mizsei út 
15. számra kell bejegyezni. Székhelyhasználat és megváltozik a Tűzoltóságnak a címe. 
Ezzel kérdés, észrevétel van-e? Nincs. 
Aki ezt így elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
72/2017. (V. 29.) PEB hat. 
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 
székhelyhasználatával kapcsolatos döntések  
meghozatala 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. május 30. 
   Felelős:     PEB 
 
 
11./ Napirendi pont 
Településmarketinggel kapcsolatos döntés meghozatala 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérném a polgármester urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
Basky András polgármester 
Az elmúlt időszakban volt egy olyan megkeresés, hogy településmarketing 
szempontjából fontos lehet az, hogy „Magyarország legszebb települései”, című 
televíziós előadásban szerepelne Lajosmizse. Ez fél órás műsor lenne, elkészítene az 
RTL Klub, kijönne, és ennek van költsége, amit nekünk fel kell vállalni. Ezt a 
programot többször is leadná az RTL Klub több, különböző csatornán. Az a kérdés, 
hogy csináljuk-e vagy nem. Itt van hozzá az árajánlat. Az Egészség Magazinnal 
kapcsolatos dolognak nem sok értelmét látok, mert sem az időpont, illetve ahol 
sugározzák, nem egy jó dolog. 
A „Legszebb magyar városok” címmel az RTL Klub műsorán kerülne bemutatásra ez 
a műsor. Augusztus 19-én jönnének, a Lajosmizsei Napok ideje alatt felvenni a műsort 
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és szeptember 3-án lenne a TV-ben a műsor. Ez 1.690.000.- Ft-ba kerülne + ÁFA, ezt 
az összeget egyszer kellene megfizetni, nem annyiszor, ahányszor leadják a műsort. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Itt most nem hozunk határozatot, majd az Önkormányzati Bizottság döntsön róla. 
 
12./ Napirendi pont 
Egyebek 
Van-e valakinek e napirend keretében kérdése, észrevétele, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem 12.30 órakor. 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
  Sebők Márta     Belusz László 
  PEB elnök     PEB tag 
        jkv. aláírója 
 
 
 


