
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző  
Bizottsága 
Ikt.sz: LMKOH/763-10/2020. 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2020. március 19-én  
délután 13.15 órakor megtartott bizottsági ülésről 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
14/2020. (III. 19.) PEB hat. Tulajdonosi hozzájárulás adása 
 
15/2020. (III. 19.) PEB hat. Tulajdonosi hozzájárulás adásához kapcsolódó 

döntés 
 
16/2020. (III. 19.) PEB hat. Döntés Sándor Zoltánné kártalanítási kérelméről 
 
17/2020. (III. 19.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának  

tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével  
kapcsolatos döntés meghozatala (vállalkozási 
szerződés módosítása) 

 
18/2020. (III. 19.) PEB hat. A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári 

Párt Lajosmizse Szervezete részéről Engelmann 
József veszélyes hulladéktárolás tárgyában tett 
beadványának megtárgyalása 

 
19/2020. (III. 19.) PEB hat. Használaton kívüli önkormányzati tulajdonú  

ingatlanok értékesítése 
 
20/2020. (III. 19.) PEB hat. A 2020. évi Környezetvédelmi Nap program-

tervezetének elfogadása 
 
21/2020. (III. 19.) PEB hat. Tájékoztató a 2019. évi temető üzemeltetéssel 

összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról 
 
22./2020. (III. 19.) PEB hat. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2020. évi 

fejlesztéséről 
 
23/2020. (III. 19.) PEB hat. Előkészítő döntés meghozatala a temetői díjak 

módosításáról 
 
24/2020. (III. 19.) PEB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 

átfogó beszámolója a 2019. évről 
 
25/2020. (III. 19.) PEB hat. IGSZ átköltözése a Hivatal épületébe 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2020. március 19-én délután 13.15 órakor, a 
Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Bizottság tagjai: 
   Sebők Márta    bizottság elnöke 
   Tóth-Orlov Bettina  bizottság tagja 
   Cseh Katinka   bizottság tagja 
   Belusz László  bizottság tagja 
 
Péli Szilveszter bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
.   Tanácskozási joggal megjelentek: 
   Basky András  polgármester 
   dr. Adonyi Lajos  alpolgármester 
   Fekete Zsolt   alpolgármester 
   dr. Balogh László  jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
    
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 
4 fő jelen van. Péli Szilveszter igazoltan van távol. 
Polgármester úr javaslatait az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó döntésre 
ismerjük. Tekintettel a koronavírus fertőzésveszélyre, gyorsított ülést tartunk 
polgármester úr javaslatára. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Kérdezem, hogy van-e valakinek módosításra javaslata?  
Basky András polgármester 
A meghívó szerinti 4./ Napirendi pont (Lajosmizse város Önkormányzatának 
tulajdonában álló víziközművek üzemeltetési szerződésének módosításával 
kapcsolatos döntések meghozatala) valamint a meghívó szerinti 11./ Napirendi pont 
(Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtáras tájékoztatása a helytörténeti 
Gyűjteménnyel kapcsolatosan) kerüljön levételre. 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki ezzel a módosítással elfogadja a napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Napirend 

 

Előterjesztő 

1./ Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem/KT ülés 2. napirendi pontja/ 

 

     Basky András 

     polgármester 

2./ Döntés Sándor Zoltánné kártalanítási kérelméről /KT ülés 3. napirendi pontja/ 

 

     Basky András 

     polgármester 

3./Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 
üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala /KT ülés 4. napirendi pontja/ 

 

     Basky András 

  polgármester 

4./ A Független Kisgazda-, Földmunkás-és Polgári Párt Lajosmizse Szervezete részéről 
Engelmann József veszélyes hulladéktárolás tárgyában tett beadványának 
megtárgyalása/KT ülés 6. napirendi pontja/ 

 

    Basky András 

     polgármester 

5./ Használaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése 
/KT ülés 7. napirendi pontja/ 
 

     Basky András 
     polgármester 

6./ A 2020. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása/KT ülés 8. 
napirendi pontja/ 

 

    Basky András 

     polgármester 

7./ I. Tájékoztatás a 2019. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások 
alakulásáról                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

            II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2020. évi fejlesztéséről                                                       
III. Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról  
/KT ülés 9. napirendi pontja/ 

8./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2019. évről.l
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    

    Basky András   

9./ Intézkedések a COVID-19 Koronavírus terjedésének megelőzésére  
/KT ülés 12. napirendi pontja/ 
 

     Basky András 
     polgármester 

10./ Egyebek – IGSZ átköltözése a Hivatal épületébe (szóban)  

 
 
1./ Napirendi pont  
Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
Basky András polgármester 
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Ez a focipályára vonatkozik, ott fejlesztést szeretnének végezni. A tulajdonosi 
hozzájárulást megadjuk, a II. határozat-tervezetben kimondjuk, hogy nem tud az 
Önkormányzat pénzügyi támogatást hozzáadni.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Nincs. 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
14/2020. (III. 19.) PEB hat. 
Tulajdonosi hozzájárulás adása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2020. március 19. 
  Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2020. (III. 19.) PEB hat. 
Tulajdonosi hozzájárulás adásához kapcsolódó 
döntés 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2020. március 19. 
  Felelős:     PEB 
 
2./ Napirendi pont 
Döntés Sándor Zoltánné kártalanítási kérelméről 
Basky András polgármester 
Ezt már tárgyaltuk kétszer. Ő most újra kérte, hogy vizsgáljuk felül. Azt gondolom, 
hogy nincs rajta mit felülvizsgálni. A határozat-tervezet is arról szól, hogy nem 
részesítjük kártalanításban Sándor Zoltánné lajosmizsei lakost.  
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e ezzel kapcsolatban valakinek bármilyen hozzászólása? Nincs. 
Aki az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
16/2020. (III. 19.) PEB hat. 
Döntés Sándor Zoltánné kártalanítási 
kérelméről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. március 19. 
   Felelős:     PEB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 
üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala 
Basky András polgármester 
Van egy szerződésünk a Bácsvíz Zrt-vel, amely tekintetében annyi változás lenne, 
hogy amennyiben több árajánlatot kérünk be valamilyen munkának az elvégzésére, 
akkor nem kell külön szerződést kötnünk, hanem ennek a szerződésnek a terhére, ha ő 
a legkedvezőbb árajánlattevő, akkor ezt tőle meg tudjuk rendelni. Jelen pillanatban, ha 
több árajánlattevő van, akkor velük külön szerződést kötnénk, de ha ők nyernek egy 
munkát, vagy havária jellegű, akkor ez alapján számolunk.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ennyi a változás benne. Hozzászólás van-e? Nincs. 
Aki az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2020. (III. 19.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának  
tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével  
kapcsolatos döntés meghozatala (vállalkozási 
szerződés módosítása) 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén-
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. március 19. 
   Felelős:     PEB 
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4./ Napirendi pont 
A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Lajosmizse Szervezete 
részéről Engelmann József veszélyes hulladéktárolás tárgyában tett 
beadványának megtárgyalása 
Basky András polgármester 
Ez a Kisgazda Pártnak a beadványa. Amit itt leírtak, azok törvényileg, 
önkormányzatilag, egyéb területeken szabályozva vannak, nekünk erre külön 
szabályozást már nem kell hoznunk. Itt a határozati javaslat az, hogy megtárgyalta a 
bizottság, elfogadja a beadványt, a mezőgazdasági termelést érintő külön 
hulladékgazdálkodási intézkedések megtételét nem tartja indokoltnak az 
önkormányzat. Olyan döntéseket hozhatnánk, aminek anyagi vonzata nincs. Erről 
értesítjük Engelmann Józsefet.  
Sebők Márta PEB elnök 
Észrevétel, hozzászólás van-e? Nincs. 
Aki az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
18/2020. (III. 19.) PEB hat. 
A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt 
Lajosmizse Szervezete részéről Engelmann József  
veszélyes hulladéktárolás tárgyában tett beadványának 
megtárgyalása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. március 19. 
   Felelős:     PEB 
 
5./ Napirendi pont 
Használaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése 
Basky András polgármester 
A döntést későbbre halasztjuk, mert pillanatnyilag semmiféle jó döntést nem tudunk 
hozni. Vannak ingatlanjaink, amit értékesítésre jelöltünk ki, de most a döntést 
későbbre halasztjuk.  
Sebők Márta PEB elnök 
Hozzászólás van-e? Nincs. 
Aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a használaton kívüli ingatlanok 
értékesítése tekintetében a döntést halassza későbbre, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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19/2020. (III. 19.) PEB hat. 
Használaton kívüli önkormányzati tulajdonú  
ingatlanok értékesítése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
   hogy a használaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
   értékesítése tekintetében a döntést halassza későbbre. 

 Határidő: 2020. március 19. 
Felelős:     PEB 

 
6./ Napirendi pont 
A 2020. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása 
Basky András polgármester 
Sebők Márta bizottsági elnöknek volt egy javaslata, hogy a virágosítást engedjük. Én 
erre azt mondtam, hogy nem biztos, hogy ebben a helyzetben ezt a virágosítást 
fontosnak tartanám. Lehet, hogy egyéb módon majd megoldható lesz, de most itt a 
döntést későbbre halasztanánk. Ebben a pillanatban én sem a Városházára, sem a 
központi parkba nem tennék virágokat, meg az oszlopokra sem, mert ha itt hosszú 
távon gondok lesznek a koronavírus miatt, akkor ezek a költségek szükségesek lesznek 
a Városháza költségvetésében. Nem tudom, hogy ezt ki hogyan látja, de én nagyon 
szigorú intézkedéseket hoznék minden területen. A koronavírus miatti fertőtlenítés 
óriási költségeket foglal magában. Ha mégis ültetni szeretnénk, akkor ültethetünk 
esetleg keveset. 
Belusz László bizottsági tag 
Én azt jó megoldásnak tartom, hogy ültessünk, de ne annyit, mint eddig.  
Borbély Ella bizottsági tag 
Az elültetett árvácskák májusig biztos, hogy szépek lesznek, utána pedig majd látjuk, 
hogy mire fog fordulni a helyzet. 
Basky András polgármester 
Én azt javaslom, hogy a döntést halasszuk későbbre.  
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. 
Aki a 2020. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetére vonatkozóan javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a döntést későbbre halassza, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2020. (III. 19.) PEB hat. 
A 2020. évi Környezetvédelmi Nap program-terve- 
zetének elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzü- 
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   gyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
   a 2020. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetére vonatko- 
   zóan a döntést halassza későbbre. 
 

 Határidő: 2020. március 19. 
Felelős:     PEB 

 
 
7./ Napirendi pont 
I. Tájékoztatás a 2019. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások 
alakulásáról 
II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2020.évi fejlesztéséről 
III. Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról 
Basky András polgármester 
Három határozat-tervezet van. Az első, hogy a 2019. évi temető üzemeltetéssel 
összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása.  
Sebők Márta PEB elnök 
Hozzászólás van-e? Nincs. 
Aki elfogadja a 2019. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások 
alakulásáról szóló tájékoztatót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
21/2020. (III. 19.) PEB hat. 
Tájékoztató a 2019. évi temető üzemeltetéssel 
összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a 2019. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevé- 
   telek és kiadások alakulásáról szóló tájékoztatót. 

 Határidő: 2020. március 19. 
Felelős:     PEB 

 
Basky András polgármester 
A II. és III. határozat-tervezetet, mely a temető fejlesztésről és a díjtételekről szól, 
elhalasztanánk. 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki egyetért azzal, hogy a temető fejlesztésével kapcsolatos döntést későbbre 
halasszuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
22./2020. (III. 19.) PEB hat. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2020. évi 
fejlesztéséről 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
   hogy a Lajosmizsei Köztemető 2020. évi fejlesztésével kapcso- 
   latos döntést későbbre halassza. 
   Határidő: 2020. március 19. 
   Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki egyetért azzal, hogy a temetői díjak módosításáról szóló előkészítő döntés 
meghozatalát későbbre halasszuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
23/2020. (III. 19.) PEB hat. 
Előkészítő döntés meghozatala a teme- 
tői díjak módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
   hogy a temetői díjak módosításáról az előkészítő döntést később- 
   re halassza. 
   Határidő: 2020. március 19. 
   Felelős:     PEB 
 
8./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2019. 
évről 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdezem, hogy aki elfogadja Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
átfogó beszámolóját a 2019. évről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
24/2020. (III. 19.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
átfogó beszámolója a 2019. évről 

HATÁROZA 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
   átfogó beszámolóját a 2019. évről. 
   Határidő: 2020. március 19. 
   Felelős:     PEB 
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9./ Napirendi pont 
Intézkedések a COVID-19 Koronavírus terjedésének megelőzésére 
Basky András polgármester 
Ehhez van egy kiosztós anyag, határozat-tervezet. Nem tárgyaljuk bizottsági ülésen, de 
attól függetlenül elmondanám, hogy meghoztuk a döntéseket. Erről tájékoztatót adnék. 
Ezen kívül még pénzügyi döntéseket tartanék fontosnak meghozni, legalább azt a 
hármat, ami ebben benne van. Minden intézmény csak a legszükségesebb 
költekezéseket tegye meg. Az üres álláshelyeket ne töltse fel, csak a havária jellegű 
dolgokat. Felújításokat, fejlesztéseket csak külön önkormányzati döntés meghozatala 
után indítanánk el. Ez vonatkozik a céltartalékra és a felhalmozási kiadásokra 
(felújítások) is. Ami pályázati forrás, arra ez nem vonatkozik, mert addig, amíg más 
döntés nincs, azoknak haladniuk kell. A pályázatoknál is felfüggesztettük azokat a 
tevékenységeket, amelyek közösségi foglalkozásokat, egyebeket érintenek. Ezek 
vonatkozásában jelentést teszünk a megfelelő helyre, és a szükséges intézkedéseket 
megtesszük. Itt minden intézményvezetőtől kérnénk egy új költségvetést, amit 
tárgyalna a Képviselő-testület, hogy hogyan alakulnak az intézményeknél, az 
önkormányzatnál a költségek. Az államtól is kapunk majd vélhetően információt arra 
vonatkozóan, hogy kapunk támogatást, de addig csak azokat lehet elvégezni, amik 
nélkül nem működünk.  
Sebők Márta PEB elnök 
A helyi adók nagyon komoly visszaesésével kell számolnunk, mert a kereskedők 
forgalma is, de az egyéb vállalkozások forgalma is jelentősen visszaesik jelen helyzet 
miatt. 
Basky András polgármester 
Ha megfelelő időben túljutunk ezen, s nem húzódik el hónapokra, akkor az élet 
normalizálódik. Nagyon visszafogottan kell gazdálkodni. Ezen határozatot fontosnak 
tartanám meghozni. 
Belusz László bizottsági tag 
Egészségházakban ózongenerátort, levegő tisztítót is vásároltak, nekünk nem lenne 
ilyenre szükségünk? 
dr. Balogh László jegyző 
Most van folyamatban, a Hivatalba szeretnénk vásárolni ilyen eszközt, mert a 
Hivatalnak működnie kell. Egy ilyen készülék 200.000.- Ft-ba kerül. 
Basky András polgármester 
Kellő komolysággal készülünk arra is, hogy ha a helyzet rosszabb lesz, akkor mi fel 
legyünk készülve. Próbálunk előre gondolkodni, ha valakinek ebben ötlete, javaslata 
van, akkor azt megírhatja.  
 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm polgármester úr tájékoztatóját. Döntést nem hoz a bizottság, mert az ülés 
előtt kapta meg az írásos anyagot. 
 
 
10./ Napirendi pont 
Egyebek – IGSZ átköltözése a Hivatal épületébe 
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Basky András polgármester 
Felvetődött annak a gondolata, hogy miután a Járási Hivatal elköltözött, - ha közelebb 
lennének, könnyebb lenne az együttműködés az IGSZ és az Önkormányzat között - az 
IGSZ átköltözne a Járási Hivatal három helyiségébe, ezt én a magam részéről 
támogatom. Most ebben a pillanatban nem ez a legfontosabb dolog, visszatérünk rá és 
átbeszéljük, s későbbre halasztjuk a javaslattételt.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ez elfogadható? Hozzászólás, kérdés nincs. 
Aki azzal egyetért, hogy a bizottság az IGSZ átköltözése témakörben későbbre 
halasztja a javaslattételt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
25/2020. (III. 19.) PEB hat. 
IGSZ átköltözése a Hivatal épületébe 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága az IGSZ átköltözése témakörben ké- 
   sőbbre halasztja a javaslattételt. 
   Határidő: 2020. március 19. 
   Felelős:     PEB 
 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm 
mindenkinek a jelenlétét, mai ülésünket ezennel berekesztem 13.30 órakor. 
 
 

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


