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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/763-16/2020. 

 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
2020. július 09-én megtartott rendkívüli  n y í l t  bizottsági üléséről 

 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
51/2020. (VII. 09.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2020. (….) önkormányzati 
rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 

52/2020. (VII. 09.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének ……/2020. (….) önkormányzati 
rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. 
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

53/2020. (VII. 09.) PEB hat. Település rendezési eszközök 2018. évben indult  
módosítása felfüggesztett 4. tételének elfogadása 

54/2020. (VII. 09.) PEB hat. Településrendezési eszközök bölcsőde 
létesítéséhez és benzinkúthoz kapcsolódó 
módosítása 

55/2020. (VII. 09.) PEB hat. 2019. évi ellenőrzési jelentés 
56/2020. (VII. 09.) PEB hat. Döntés pályázat benyújtásáról az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati 
kiírásra 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2020. július 09-én 13.15 órakor a Városháza 
Dísztermében megtartott rendkívüli n y í l t  bizottsági ülésről. 

Jelen vannak:   Sebők Márta  PEB elnök 
    
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
Tóth-Orlov Bettina, és  Cseh Katinka bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az 
ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Farkasné Őze Angéla Pü. Iroda irodavez. 
      dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
      Kovács Gábor települési főépítész 
      Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Sápi Tibor települési képviselő 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai nyílt ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója. Amennyiben nincs, 
nekem az a javaslatom, hogy a 7./ napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyaljuk. Aki 
ezzel a módosítással elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes-   Basky András 
     tületének …./2020. (…) önkormányzati rendelete a   polgármester 
     2019. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek …./2020. (….) önkormányzati rendelete a 2020. évi  polgármester 
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    költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rende- 
    let módosításáról 
3./ Település rendezési eszközök 2018. évben indult módosí-  Basky András 
     tása felfüggesztett 4. tételének elfogadása    polgármester 
4./ Településrendezési eszközök bölcsőde létesítéséhez és ben- Basky András 
     zinkúthoz kapcsolódó módosítása     polgármester 
5./ 2019. évi ellenőrzési jelentés      Basky András 
          polgármester 
6./ Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladat- Basky András 
     ellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pá- polgármester 
     lyázati kiírásra 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (….) 
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden évben elkészül a zárszámadás. A zárszámadás adataiból látható, hogy a 
költségvetés bevételi főösszege az eredeti előirányzat szerint 2 792 841 513.- Ft, a 
módosított előirányzati szerint 3 149 822 739.- Ft, a teljesítés 3 149 822 739.- Ft. 
A költségvetés kiadási főösszege az eredeti előirányzat szerint 2 792 841 513.- Ft a 
módosított előirányzati szerint 3 149 822 739.- Ft, a teljesítés 1 832 532 192.- Ft. 
A tárgyévi költségvetési bevételek főösszege az eredeti előirányzat szerint 
1 502 087 862.- Ft, a módosított előirányzat szerint 1 735 897 200.- Ft, a teljesítés 
1 735 897 200.- Ft. 
A tárgyévi költségvetési kiadások főösszege az eredeti előirányzat szerint 
2 770 969 632.- Ft, a módosított előirányzat szerint 3 122 751 038.- Ft, a teljesítés 
1 805 460 491.- Ft.  
2019. évben a működésünkre közel 70 millió forinttal többet költöttünk, mint amennyi 
pénzünk volt. Vannak korábbi évről áthozott tartalékaink. 
Az önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételei 0,8 %-al növekedtek, a helyi adó 
13,1 %-al növekedett a tervezetthez képest. 2021. évben ez nem lesz várható, mert a 
gépjármű adót is átcsoportosította a Kormány, s már nem az Önkormányzatot illeti. 
Tartalékaink 313.350.000.- Ft. Ebből az általános tartalékunk 79.827.000.- Ft, 
céltartalék 233.523.000.-Ft. Ez a magas céltartalék a korábbi évek megtakarításából jött 
össze, amit a „Zöld város” projektre fogunk fordítani. 
Megemlítendő még az új sportcsarnok építésére eltett 51.801.000.- Ft. 
Azt kérdezem, hogy miután látjuk a 2020. évben eddig elvitt pénzeszközt és a következő 
időszakban is pénz fog kimenni, milyen intézkedés történt, hogy a költségvetés számai 
biztosítottak legyenek? 
Basky András polgármester 
Nem történt még intézkedés. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Milyen gazdaságossági intézkedést teszünk annak érdekében, hogy a kiesést vissza 
tudjuk pótolni? 
Basky András polgármester 
A gépjárműadó miatt kiesett költségeket visszaszedtük, ez már „0”-s, az idei 
költségvetésünkben már nincs benne a gépjárműadó tervezett bevételként. 
Sebők Márta PEB elnök 
A kiesett iparűzési adó bevétel miből lesz pótolva? 
Basky András polgármester 
Újabb adókat bevezetni nem tudunk, szigorúbb költségvetési gazdálkodás és a 
fejlesztések mérséklése. 
Sebők Márta PEB elnök 
A napi kiadások terén milyen megtakarítást tudunk eszközölni, és az intézmények 
területén? 
Basky András polgármester 
Csak a legminimálisabb költségeket tudjuk finanszírozni, intézményektől nem vonunk 
el forrásokat, ott is csak a minimális vásárlások vannak engedélyezve. Azt nem látjuk, 
hogy az iparűzési adó hogyan fog bejönni. 
Sebők Márta PEB elnök 
A sportcsarnokkal kapcsolatos szerződést miért nem mondjuk fel, miért finanszírozunk 
bizonyos dolgokat? 
Basky András polgármester 
Ezt a szerződést felmondhatjuk. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mit kell tenni ehhez? 
Basky András polgármester 
A Képviselő-testület döntése szükséges hozzá. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mit kell ahhoz tenni, hogy a Képviselő-testület tárgyalja? 
Basky András polgármester 
Most is fel lehet venni napirendre, hogy ezt tárgyaljuk. 
Sebők Márta PEB elnök 
Sokszor kértem, hogy ezt a szerződést tárgyaljuk meg, miért nem történt meg? 
Basky András polgármester 
Azért, mert ameddig az esélyét látjuk a csarnoknak, addig nem tettük meg. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mit kell ahhoz tenni, hogy ezt a szerződést megszüntettessük? 
Basky András polgármester 
Kell hozzá testületi döntés. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az IGSZ betelepítése az Önkormányzat épületébe. Ezzel is költségeket csökkentenénk. 
Basky András polgármester 
Erről még döntés nem született. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Ehhez mit kell tenni, hogy bejöjjön ide az IGSZ? 
Basky András polgármester 
Testületi döntés kell hozzá. 
Belusz László PEB tag 
Volt róla szó, de volt egy rendkívüli helyzet, azért nem tudtunk haladni ezzel. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e valakinek hozzáfűzni valója a napirendhez? Nincs. Ezekkel a számokkal 
elfogadásra javaslom a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi határozatot hozta: 
51/2020. (VII. 09.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2020. (….) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés  
végrehajtásáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- 
   nek a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányza- 
   ti rendelet-tervezetét. 
   Határidő: 2020. július 09. 
   Felelős:     PEB 
 
 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2020. (….) 
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden hónapban elénk kerül a költségvetési rendelet módosítása. Ismertette az 
előterjesztés mellékletét képező rendelet-módosítást. A betervezetthez képest több lett 
a maradvány, mint ami az általános tartalékba került. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, 
hozzászólás? Nincs. Aki egyetért a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
52/2020. (VII. 09.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
……/2020. (….) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről  
szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) ön- 
   kormányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2020. július 09. 
   Felelős:     PEB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Település rendezési eszközök 2018. évben indult módosítása felfüggesztett 4. 
tételének elfogadása 
Sebők Márta PEB elnök 
Polgármester úr tájékoztatott, hogy a Benei úton lévő, korábban vágóhídként üzemelő 
épület és annak a környékének az átsorolása volt indokolt, mezőgazdasági gazdasági 
övezet helyett különleges mezőgazdasági üzemi övezet besorolásba. Aki ezt elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
53/2020. (VII. 09.) PEB hat. 
Település rendezési eszközök 2018. évben indult  
módosítása felfüggesztett 4. tételének elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek, hogy a Benei úton lévő, korábban vágóhídként üzemelő 

épület, és annak a környékének ((0763/5 és 0763/13 hrsz-ok).  
mezőgazdasági övezet helyett különleges mezőgazdasági üzemi 
övezet besorolása legyen. 
Határidő: 2020. július 09. 
Felelős:     PEB 

 
 
4./ Napirendi pont 
Településrendezési eszközök bölcsőde létesítéséhez és benzinkúthoz kapcsolódó 
módosítása 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előző testületi ülésen döntött a Képviselő-testület, hogy az új bölcsődét a Radnóti 
téren fogjuk építeni és ezt a Településrendezési Tervben át kellett módosítani. 
A településrendezési eszközök 2018-ban indított módosításának 10 számú tétele volt a 
Bácsfa Kft kérelme, amely a város Kecskemét felőli végében újjáépített benzinkút 
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szabályozásának módosítását kérte. A kérelmező Gk jelű gazdasági kereskedelmi övezet 
kijelölését kérte az addigi Közlekedési terület helyett. A módosítással megbízott tervező 
a Gk övezet helyett Különleges, benzinkút céljára kijelölt övezet definiálását javasolta 
anyagában, az általános gazdasági tevékenységi célokra szolgáló Gk övezet helyett: az 
indokolatlanul tág rendeltetési lehetőségek helyett pontos funkciót meghatározva a 
területnek.  
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. Aki ezt elfogadja, kérem, 
kézfelelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
54/2020. (VII. 09.) PEB hat. 
Településrendezési eszközök bölcsőde létesítéséhez és 
benzinkúthoz kapcsolódó módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. július 09. 
   Felelős:     PEB 
 
 
5./ Napirendi pont 
2019. évi ellenőrzési jelentés 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden évben tárgyaljuk az ellenőrzési jelentést, amikor a zárszámadást tárgyaljuk. 
Csikai úr most is elkészítette a 2019. évi ellenőrzési jelentést. Minden rendben van. A 
belső ellenőri jelentés olyan formátumot ölt, hogy 15 ponton keresztül leírja, hogy hol 
történt az ellenőrzés, és, hogy az intézkedés megtörtént-e. Kérdezem Csikai urat, hogy 
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az elkészített írásos anyaghoz? 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Az ellenőrzési jelentés mutatja a tényeket, nem kívánok hozzáfűzni semmit, ha kérdés 
van, akkor szívesen válaszolok. 
Sebők Márta PEB elnök 
1./ ellenőrzési pont: Önkormányzati munkagépek üzemanyag felhasználása és 
kapacitás kihasználásának ellenőrzése. Az ellenőrzés megállapította, hogy az 
önkormányzati gépjármű szabályzatát az érintettek nem ismerik. A gépek 
üzemanyagnormája nem volt megállapítva. Erre intézkedést javasolt. Miért nem 
realizálódott a helyzet? 
Basky András polgármester 
Folyamatban vannak a dolgok, mindegyik gép önálló kártyával rendelkezik.     
Sebők Márta PEB elnök 
Az elvégzett munkaórákat regisztrálják? 
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dr. Balogh László jegyző 
Feltüntetésre kerül, hogy a gép milyen munkát végzett, az üzemanyagnormának a 
megállapítása nagyon nehéz, vagy nem is lehetséges. Minden tankolás után az üzemóra 
megállapítható, hogy mennyi fogy el. 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Amikor a 2019. évi ellenőrzési jelentés összeállításra került, elhangzott, hogy legyen 
üzemanyagnorma. Teljesen precízen üzemanyagnormát megállapítani pontosan azért 
nem lehet, mert a földmunkagépek fogyasztása függ az időjárástól és a talajtól. Én azt 
kértem, hogy erre ne legyen vizsgálat,, erre azt mondták, hogy legyen üzemanyagnorma, 
ezért én tettem javaslatot, hogy állapítsák meg. Teljesen precízen megállapítani nem 
lehet a földmunkagépek üzemanyag normáját. Beméretni nem javasolt, az 
üzemanyagnormát, mert óriási költség, de vezetni szükséges. 
Sebők Márta PEB elnök      
Köszönöm. A következő ellenőrzési pontok rendben voltak. 
Ellenőrzés 8. pontja: Egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
hatályosulásának ellenőrzése. Települési támogatás. Találunk-e olyan embereket, akik 
rászorulnának, hogy rendszeres szociális támogatást kapjanak. Működik-e a Szociális 
Kerekasztal, s foglalkozik-e ezzel? 
dr. Balogh László jegyző 
A Szociális Kerekasztalnak más funkciója van. A Képviselő-testület vezethet be 
rendkívüli települési támogatást, ezt Csikai úr is javasolta már. 
Sebők Márta PEB elnök 
A Szociális Kerekasztal hogyan működik Lajosmizsén? 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Évente egy alkalommal kell ülést tartani a Szociális Kerekasztalnak. 2019-ben ülésezett. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. 
Ellenőrzés 10. pontja: Európai uniós forrással támogatott fejlesztések és közbeszerzések 
ellenőrzése. Csikai úr javasolta, hogy a Zöld város projekt pénzügyi befejezése 
módosítása kerüljön felvezetésre, ez folyamatban van. 
Megköszönöm Csikai úr munkáját. Kérdezem, hogy van-e hozzáfűzni való valaki 
részéről? Nincs. Elfogadásra javaslom a 2019. évi ellenőrzési jelentést. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
55/2020. (VII. 09.) PEB hat. 
2019. évi ellenőrzési jelentés 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a 2019. évi ellenőrzési jelentést. 
   Határidő: 2020. július 09. 
   Felelős:  PEB 



9 
 

 
6./ Napirendi pont 
Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előző testületi ülésen döntöttünk, hogy ez a pályázati kiírás számunkra is jó, 
nyújtsunk be pályázatot. A Vörösmarty utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca 
szakaszát fel tudjuk újítani.  
A projekt összes költsége 37.495.924.- forint, amelyből a megigényelhető támogatás 
összege 24.372.351.- forint, az önerő összege 13.123.573.- forint. Amit hozzá kell tenni, 
az 30 %. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Nincs. 
Aki egyetért azzal, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi határozatot hozta: 
56/2020. (VII. 09.) PEB hat. 
Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati  
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű  
pályázati kiírásra 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. július 09. 
   Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tekintettel arra, hogy nyílt ülésünk napirendi pontjainak végéhez érkeztünk, kérdezem, 
hogy van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a 
mai nyílt ülésünket ezennel 14.00 órakor berekesztem. 
 
 

K.mf. 
 
  Sebők Márta sk.    Belusz László sk. 
  PEB elnök     PEB tagja 
        jkv. aláírója 
 
 
 
 
 


