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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
1/2015. (I. 21.) PEB hat.  Út és járdahálózat fejlesztésével kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás érdemi kérdéseiben való 
döntés 

 
2/2015. (I. 21.) PEB hat.  Út és járdahálózat fejlesztésével kapcsolatos  

közbeszerzési eljárás anyagának jóváhagyása 
 
3/2015. (I. 21.) PEB hat.  Közbeszerzési kiírás elfogadása 
 
4/2015. (I. 21.) PEB hat.  Tájékoztatás a Lajosmizsei Fekete István  

Sportiskolai Általános Iskola infrastruktúrájának 
fejlesztése tárgyában kidolgozott koncepcióról 

 
5/2015. (I. 21.) PEB hat.  Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési 

díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés 
módosítása 

 
6/2015. (I. 21.) PEB hat.  A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek 

nappali ellátásának biztosítására feladat-ellátási 
szerződés megkötése 

 
7/2015. (I. 21.) PEB hat.  A Főplébániai Karitász Alapítvány 2014. évről 

szóló szakmai beszámolójának elfogadása 
 
8/2015. (I. 21.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse  

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között  
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 
9/2015. (I. 21.) PEB hat.  Tájékoztatás a Lajosmizsei Települési Értéktár 

fejlesztésével kapcsolatos költségek 
finanszírozására  vonatkozó pályázatról 

 
10/2015. (I. 21.) PEB hat. Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves 

keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város 
Polgármestere részére 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző  
               Bizottságának, a Városháza Dísztermében 2015. január 21-én, du: 13.00  
               órakor megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető 
      Dömötör Klára pénzügyi irodavezető 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
      Tengölics Judit IGSZ vezetője 
      Guti Istvánné művelődési ház igazgatója 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Borbély Ella települési képviselő 
      Sápi Tiborné iskola igazgatója 
      Fekete Zsolt települési képviselő 
      dr. Halász Erik Duna Aszfalt Kft képv. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt ismert. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata? 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Viziközmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megálla- Basky András 
     pítása, vagyonkezelési szerződés módosítása   polgármester 
2./ I. A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali Basky András 
      ellátásának biztosítására feladat-ellátási szerződés megkötése polgármester 
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    II. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2014. évről szóló szakmai 
          beszámolójának elfogadása 
3./ Út és járdahálózat fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési eljá- Basky András 
      ráshoz szükséges döntések      polgármester 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Basky András 
     Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megálla- polgármester 
     podás felülvizsgálata 
5./ Tájékoztatás a Lajosmizsei Települési Értéktár fejlesztésével Basky András 
      kapcsolatos költségek finanszírozására vonatkozó pályázatról polgármester 
6./ Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatá- Basky András 
     rozása Lajosmizse Város Polgármestere részére   polgármester 
7./ Tájékoztatás a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általá- Basky András 
      nos Iskola infrastruktúrájának fejlesztése tárgyában kidolgozott polgármester 
      koncepcióról 
8./ Egyebek – 2015. évi költségvetés előkészítéséről tájékoztatás 
     (szóban) 
 
 
1./ Napirendi pont 
Út és járdahálózat fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz szükséges 
döntések 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ez a napirendi pont tartalmazza a konszolidációból származó 200 millió forintot, 
amelynek jelentős részét út- és járdaépítésre kívánunk fordítani. Van egy keret 
megállapodás a Duna Aszfalt Kft-vel, ami azt jelenti, hogy négy évig ő fogja végezni a 
keret megállapodásban felsorolt munkákat. Van egy-két olyan indok, ami miatt 
megváltoztatható a keret megállapodás. Megkérem a Duna Aszfalt Kft képviselőjét, 
hogy mondja el az ezzel kapcsolatos információkat. 
dr. Halász Erik Duna Aszfalt Kft képv. 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlevőket. Az építési keret megállapodás megkötése úgy 
történt, hogy a város 4 évre 4 milliárd forint összegig kötötte meg, amelynek keretében 
a Duna Aszfalt Kft végzi a csatornázási munkálatokat. Ezen túl a megállapodás 
felsorolja azokat a feladatokat, amikre szerződéses kötelezettséget vállalt (aszfalt 
burkolat felújítása és járda felújítás is ebbe tartozik. A keret megállapodás két 
szakaszos közbeszerzési eljárás volt, amelynek keretében nyílt közbeszerzést írt ki az 
önkormányzat, melynek a nyertese a Duna Aszfalt lett. Konkrét feladatok elvégzésére 
kér ajánlatot a megrendelő a vállalkozótól. Beadásra került egy tételes költségvetés, 
melyben szerepelnek az egységárak, ettől a vállalkozó nem térhet el a konzultációs 
szakaszban. Lehetőség nyílik az ajánlat tevővel tárgyalni  a konzultációs lehetőség 
keretében. A kiadott előterjesztésben meg vannak jelölve azok az útszakaszok, 
amelyeket a vállalkozóval kívánunk elvégeztetni. Az eljárás viszonylag gyors 
lefolyású, mivel nem kell hirdetményt közzétenni. 35-40 napon belül az eljárás 
elindításától el lehet jutni a szerződéskötésig, ha megfelelő árajánlatot kapunk és a 
vállalkozó is közreműködik ebben a dologban 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Összegek nélkül szoktunk tárgyalni, miért vannak benne az összegek most? 
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dr. Halász Erik Duna Aszfalt Kft képv. 
Olyan anyagot fog kapni az ajánlattevő, amiben nincsenek benne az összegek. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
A második tervezési szakasz elkészült? Az árajánlatkérőnek lenne a szándéka, hogy 
ebbe a keret megállapodásba bele lehessen tenni minél több utcát és járdát is. Én azt 
javaslom, hogy ami tervek vannak, azt mind bele kellene tenni. Ezt kötelező 
lefolytatni. 
dr. Halász Erik Duna Aszfalt Kft képv. 
Fel van sorolva a keret megállapodásban az összes elvégzendő munka, amit a 
vállalkozó 4 éven belül beszerez, azt mind elvégzi. A Döntő Bizottság hivatalból 
jogorvoslatot hirdethet, bírságot szabhatnak ki az önkormányzatra, ha jogszabály 
megkerülése merülne fel. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Jogszabály megkerülése nincs szándékában az önkormányzatnak, de ha a vállalkozó 
olyan árajánlatot ad, ami az önkormányzatnak nem megfelelő, akkor nem kötünk vele 
megállapodást. Ezt az eljárást kötelező lefolytatni, de ha nem ad megfelelő árajánlatot, 
akkor nem tudjuk elfogadni. 
dr. Halász Erik Duna Aszfalt Kft képv. 
Itt a tárgy a szerződéses kötelem. Mással nem lehet szerződést kötni, ha a Duna 
Aszfalt Kft-vel nem kötünk szerződést. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Ezt kizárt dolognak tartom, ha az önkormányzat részére nem ad valaki megfelelő 
árajánlatot, akkor vele kössünk megállapodást. Az eljárás menetrendjét kötelezően le 
kell bonyolítani, de ha nem jön létre szerződéskötés, akkor az önkormányzat újra 
meghirdetheti és a neki megfelelő vállalkozóval megköti a szerződést. 
dr. Halász Erik Duna Aszfalt Kft képv. 
Akkor előtte a keret megállapodást fel kell bontani. 
Horváth Sándor pályázati referens 
A műszaki tartalmat meg kell határozni. Ha kedvező árat kapunk, akkor nekünk azt 
meg kell valósítani. Nem lehet azt csinálni, hogy ha valamelyik utcára nincs pénzünk, 
akkor nem tudjuk megvalósítani. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
A súlypontokat úgy kell meghatározni, hogy az ár, a minőség és a mennyiség 
meghatározó legyen. 
dr. Halász Erik Duna Aszfalt Kft képv. 
Az, hogy a megrendelő mit szeretne megvalósítani és milyen áron, azt konkrétan meg 
kell jelölni. Az nem lehet, hogy a mennyiséget változtatjuk az ár alapján. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Nincs lehetőségünk, a keretszerződéstől nem állhatunk el, a Duna Aszfalt Kft diktál. 
Horváth Sándor pályázati referens 
A műszaki tartalmon semmilyen feltételek között nem lehet változtatni. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Ha olyan árajánlatot kapunk, akkor megtoldjuk némi nemű önrésszel. 
Basky András polgármester 
Ezt úgy lehet behatárolni, hogy meg kell állapítani, hogy mennyi keretünk van, és 
mennyi utcát szeretnénk megvalósítani. A tárgyalási szakaszban mi is diktálunk. Ha 
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úgy látjuk, hogy jól alakulnak a dolgok, marad még pénz, akkor a következő időszakra 
vonatkozó utca meghatározást is meg kell jelölni. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Ezt a konzultációs szakaszt a Duna Aszfalt Kft-vel kell lefolytatni, de ha nem ad 
megfelelő ajánlatot, hogyan tudunk belőle kilépni. A keret megállapodás felbontása 
mennyi időt vesz igénybe? 
dr. Halász Erik Duna Aszfalt Kft képv. 
Vannak azonnali hatályú felmondási esetek, melyek a jogszabályban meg vannak 
határozva, pld. ha valaki egy éven belül három alkalommal késedelmesen teljesít, a 
keret megállapodásban foglaltakat megszegi, stb. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
A nem felelő árajánlat nem szerepel itt. Keret megállapodásnál nem ismert a 4 éves 
munka. Képtelenségnek tartom, hogy ezt a keret megállapodást ne lehessen 
felmondani. 
dr. Halász Erik Duna Aszfalt Kft képv. 
A Képviselő-testület ezt a szerződéses rendszert elfogadta, és a bírálati szerződést. 
Szerződéses kötelmet vállalt mind a megrendelő, mind a vállalkozó. A vállalkozónak 4 
évre kellett köteléket vállalni, ami azt jelenti, hogy ugyanannyiért végzi a munkát 
folyamatosan, amennyiért elvállalta. Négy évig a megrendelő ajánlatát teljesítenie kell.  
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Egyedüli pályázó a Duna Aszfalt Kft, kezdetben a csatornázási munka volt a 
központban. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Ezek a keret megállapodás alatti számok. Ez olyan tétel, ami kb. fele annak, amit 
beállított. Mindenképpen megfelel a jogszabálynak. 
dr. Halász Erik Duna Aszfalt Kft képv. 
Több ajánlattevőnek el lett küldve ez az ajánlattevés. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Ha a keret megállapodáshoz közeliek a számok, az inaktív árajánlat ennek a duplája 
volt. 
Basky András polgármester 
Ezt a keret megállapodást több okból tartottuk jónak, hogy megcsináljuk. Minden 
közbeszerzésnek veszélye van, hogy meg is lehet támadni. Azok az árak, amiket a 
Duna Aszfalt meg fog adni, - hogy mennyire versenyképes – azt még nem tudjuk. 
Kérdés, hogy a Duna Aszfalt Kft olyan árajánlatot ad, amit el tudunk fogadni, vagy 
nem. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Nem egy-két cégtől kellene árajánlatot kérni, hanem több cégtől, hogy legyen 
összehasonlítási alap. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Négy cégtől kértünk árajánlatot és egy cég volt hajlandó árajánlatot küldeni, s a Duna 
Aszfalt Kft-nek van megfelelő gépei és berendezései a munkavégzéshez. 
Basky András polgármester 
A meglévő pénzeszközeinkből kell megnézni, hogy mennyivel akarunk több utcát 
beletenni. 
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Szilágyi Ödön irodavezető 
A garanciáját elveszítjük a szennyvízberuházással kapcsolatos helyreállítási 
munkáknak, azért nem lehet újabb utcákat beletenni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Azt lehetne megnézni, hogy hogyan lehetne kilépni ebből a keretszerződésből. Ez a 
költség túlszámlázás. 
dr. Halász Erik Duna Aszfalt Kft képv. 
Ha ki akar lépni ebből, akkor közbeszerzést indítanánk, s utána kellene megvalósítani, 
ami legalább 2-3 hónapot vesz igénybe, ellenőrzést kell tenni, ez 4-5 hónap, és lehet, 
hogy eredménytelen ajánlattételbe fut bele az önkormányzat. Ez a hátránya annak, 
hogy ha nem keret megállapodást köt az önkormányzat. Minden külön eljárásnak 
külön díja van. Ha felmondjuk a keret megállapodást és a továbbiakban az 
önkormányzatnak felmerül további igénye, akkor lehet azzal számolni, hogy 
beleférünk-e a határidőbe. Azért döntött a Képviselő-testület, hogy ezek a problémák 
ne jöjjenek elő. 
Basky András polgármester 
Addig nem kell túlzásokba esni, amíg nem tudjuk azt, hogy a Duna Aszfalt milyen 
ajánlatot ad. Minden kockázatos dolgot nem lehet előre vetíteni. A közbeszerzéssel 
kapcsolatos nehézségeket látjuk a kollégákkal és a Képviselő-testület is tudja ezt.  Ha 
van egy közbeszerzés, ami keret megállapodással megoldást nyújt, az nekünk jó. Én az 
eddigi tapasztalataink alapján azt gondolom, hogy azon ne vitatkozzunk, amit eddig 
felvállaltunk, hanem keressük meg azt az utat, hogy ebből a rendszerből hogyan lehet 
kikerülni. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Az ő ajánlatai a legmagasabbak, nem kósza hírre tettem fel a kérdéseimet. Ismertek 
voltak az árak. Kérdésem, hogy hogyan lehetne más kivitelezővel tárgyalni, hogy 
alternatíva legyen más vállalkozóval szemben. Kaptunk olyan információkat, hogy a 
Duna Aszfalt Kft árai a legmagasabbak. Ez a téma azért téma, mert óriási nyomás van 
az önkormányzatra, mert az egész város utcái felsértett állapotban vannak. Nagyon 
kevés az, amit az önkormányzat meg fog tudni csináltatni. A többi 200 millió forinttal 
van-e valami? 
Basky András polgármester 
1-2 milliárd forint van betervezve. Én a lobbi tevékenységet elvégeztem, tegye hozzá 
mindenki, aki tudja a maga lobbi tevékenységét. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Mi is lobbiztunk, én úgy gondolom, hogy a megkapott pénzhez mi is hozzá tettük a 
saját lobbi tevékenységünket, mert személyes barátunk segített abban, hogy a 200 
millió forintot megkaphassa az önkormányzat. Mi már tettünk le az asztalra. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
A 200 millió forintot december 31-ig el kell költeni? Ez mennyire van beszigorítva? 
Basky András polgármester 
Nagyon be van szigorítva, mert december 31-ig el kell költeni a kapott támogatási 
összeget. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A szerződéskötésből egy pont kimaradt, az, hogy az árajánlatból ki lehessen lépni. Két 
lehetőségünk van, az, hogy a Duna Aszfalt Kft-vel végeztetjük a munkát, ha nem lehet 
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kilépni ebből. A lehető legrövidebb időn belül meg kellene tenni a Duna Aszfaltnak az 
árajánlatot. 
Basky András polgármester 
Meg kell várni, hogy mit fogunk kapni. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Kérni kellene más árajánlatot is, hogy adott esetben tudjunk lépni, ha szükséges. 
Belusz László települési képviselő 
A járdaépítést sem lehet kivenni ebből? 
dr. Halász Erik Duna Aszfalt Kft képv. 
Az is a keret megállapodáshoz tartozik. Arra van lehetőség, hogy alvállalkozókat 
cserél a vállalkozó. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e még kérdés? Marad az I. ütem és a II. ütem. A II. ütemből kerüljön be a Szent 
Imre utca. 
Két határozat-tervezet van. Az I. határozat-tervezet az út és járdahálózat fejlesztésével 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás érdemi kérdéseiben való döntés. A határozat-
tervezetben az szerepel, hogy a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás érdemi 
kérdéseiben való döntést nem vonja magához. A bizottság azt javasolja, hogy vonja 
magához, s a Képviselő-testület döntsön az érdemi kérdésekben. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
1/2015. (I. 21.) PEB hat. 
Út és járdahálózat fejlesztésével kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás érdemi kérdéseiben való döntés 
 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Helyi közút – és 
járdahálózat felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás érdemi kérdéseiben a 
döntési jogkört vonja magához. 
Határidő: 2014. január 22. 
Felelős:     A bizottság 

 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A II. határozat-tervezetben szerepel az út és járdahálózat fejlesztésével kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás anyagának jóváhagyása. Ezt javasoljuk elfogadni. 
dr. Halász Erik Duna Aszfalt Kft képviselője 
Három rész számla és egy végszámla szerepelt. A bizottság javaslata az volt, hogy 
legyen 50 %-os  résszámla és egy 5 %-os előleg biztosítása. Kerüljön bele, hogy az 
előleg elszámolására az első rész számlában kerüljön sor. 
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Sebők Márta bizottság elnöke 
Rendben van. Aki egyetért a II. határozat-tervezettel azzal a kiegészítéssel, hogy az 
előleg elszámolásra az első rész számlában kerüljön sor, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
2/2015. (I. 21.) PEB hat. 
Út és járdahálózat fejlesztésével kapcsolatos  
közbeszerzési eljárás anyagának jóváhagyása 

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

Határidő: 2015. január 22. 
 Felelős:     A bizottság 

 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A Képviselő-testületnek el kell fogadni a közbeszerzési kiírást. Ezt javasoljuk 
elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
3/2015. (I. 21.) PEB hat. 
Közbeszerzési kiírás elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
  a közbeszerzési kiírást fogadja el az alábbi kiegészítéssel: 
  -    50 %-os készültségi foknál a kivitelező résszámlát bocsájthat ki, 

- az előleg elszámolására a résszámlában kerüljön sor. 
 
  Határidő: 2015. január 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Egyebek 
2015. évi költségvetés előkészítéséről tájékoztatás. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Felkérem Dömötör Klára Pénzügyi Iroda vezetőt, hogy mondja el a 2015. évi 
költségvetés előkészítéséről a tájékoztatót. 
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Dömötör Klára pénzügyi irodavezető 
A jegyző úr és a polgármester úr jelezte, hogy szeretnének információt a 2015. évi 
költségvetés előkészítéséről.  
2014. december 16. napján az intézményvezetők megkapták email-ban, hogy milyen 
igényeket kívánnak a költségvetésbe beletenni. 2014. december 15-én megjelent a 
költségvetési törvény, 2015. január 7-én lehetett elkezdeni a bérek tervezését. 
Részt vettünk ezzel kapcsolatban egy előadáson. A délelőtti előadás a támogatásról 
szólt, a délutáni előadás pedig, hogy az államháztartás megváltozott, ami olyan 
mértékű borításokat eszközölt, amit át kell nézni, erre van 8 nap. Tehát az 
egyeztetéseket el kell végezni. A 4/2013. Korm. rendelet 39. § a.) pontja azt jelöli, 
hogy előirányzott teljesítéses adatokat is be kell fixálni január 31-ig. Egy másik 
törvény pedig ellentétben ezzel azt mondja ki, hogy nem kell befixálni január 31-ig az 
adatokat, majd csak február 28-ra. Ezeket azért mondtam el, hogy érzékeltessem, hogy 
ilyen bizonytalansági tényezők mellett kell összeállítani a költségvetés számait. 
Az önkormányzat bevétele össze van állítva. A Kormányzat a 2015. évi 
költségvetésében a szociális ágazatnak a feladatfinanszírozását vette előtérbe. A 
Családsegítő Szolgálatnál a feladatfinanszírozás nem biztos. Érezteti hatását, hogy 
nagyon sok mindent változtattak a pályázati rendszerekben is. 
Az idegenforgalmi adóbevételt idegenforgalmi kiadásokra lehet költeni. 
Támogatások: 
Az iparűzési adóalapra tettünk 2013. évben intézkedéseket, mivel azoknak a cégeknek 
az adóját, akik csődeljárás alatt vannak, nem látjuk. 2014. évben 100 millió forint volt, 
az idén megközelíti  a 110 millió forintot ez az összeg, amit nem látunk. 
A köznevelési feladatok támogatásánál az elmúlt évben 202 millió forint jött le, most 
206 millió forint. 
A Szociális és Gyermekjóléti feladatoknál költségpótló támogatásokat mindig 
kaptunk. A Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatások 80 %-át kaptuk meg, a 
rendszeres szociális támogatás és a lakásfenntartási támogatás 90 %-át. A 
lakásfenntartási támogatás megszűnik. A települési támogatást az önkormányzatnak 
kell finanszírozni saját költségéből. 
Amit már az elmúlt évben megállapítottak lakásfenntartási támogatást, arra továbbra is 
megadják a támogatást az adott határozat kifutási idejéig. A régi feltételek alapján csak 
február 28-ig lehet határozatot készíteni 2015-ben. A lakásfenntartási támogatás tavaly 
évben 19 millió forint volt, ebből  17 millió forint volt a támogatás. 9-10 millió 
forintot tétel lesz, amit mindenképpen be kell  tervezni kiadás oldalra ezen változások 
miatt. 
2013. január 1-éjén megalakult a KLIKK. Az önkormányzat működteti az iskolát, az 
eljárásrend nincs kidolgozva, jelen pillanatban nincs információ arra nézve, hogy 
mennyit tesznek oda az iskola működéséhez. 
A központosított előirányzatok között lejött az a pénz, ami a könyvelt 
előirányzatokhoz kellett. Nagyon sok a kötött felhasználású támogatás. A bölcsődére 
sokkal több támogatást adnak ebben az évben. 
Lehetőség van pályázni, erre a célra 6 milliárd forintot tettek bele a támogatásba. 
Létrehoztak egy önkormányzati fedezeti tartalékot, pályázni kell különböző dolgokra. 
Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítására lehet lehívni pénzt. 
Felhalmozási célra a költségvetés óvatosan fog pályázni, 16,9 milliárd forint a 
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pályázati támogatás. A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
felújítására, maximum 30 millió forintig. Ezek nem uniós pályázatok. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Ebben az évben is bele kell tenni a költségvetésbe a beruházási célokat. Milyen 
nagyságrendű költségvetésről beszéltünk, amennyi az elmúlt évi pénzmaradvány. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Jelenleg folyik a könyvelés, amint készen vannak, abban a pillanatban lehet róla 
beszélni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Mennyiből gazdálkodhatunk 2015. évben. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Nem tudunk erről most beszélni, hogy milyen pénzek vannak és hová, mennyit tudunk 
tenni, arról nem tudok nyilatkozni. 
Basky András polgármester 
Február 11-ig kell elkészíteni és addig tárgyalásra kell bocsátani. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönjük szépen a tájékoztatást. 
 
 
3./ Napirendi pont 
Tájékoztatás a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
infrastruktúrájának fejlesztése tárgyában kidolgozott koncepcióról 
Sebők Márta PEB elnök 
Az elmúlt ülésen született arra vonatkozóan határozat, hogy alakuljon egy Szakmai 
Bizottság. Ez a Bizottság meg is alakult, Józsáné dr. Kiss Irén, Tengölics Judit, Belusz 
László, Sápi Tiborné, végezték a tervezési munkálatokat. Átadom a szót Józsáné dr. 
Kis Irénnek, hogy adjon információt az elvégzett munkáról. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Négy fős bizottságban dolgoztunk, a pedagógiai programokat Sápi Tiborné hozta, a 
működtetési feladatok Tengölics Judit feladata volt, Belusz László a mérnöki technikai 
paraméterekben volt segítségül én pedig az előzmények alapján gyűjtöttem az 
információkat és átvizsgáltuk a változásokat. Ezt az anyagot a polgármester úrral 
megbeszéltük, hétfőn az Önkormányzati Bizottság tárgyalta, felmerültek javaslatok. 
Most a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalná, ezt követően a két bizottság által tett 
javaslatokat beledolgozva ebbe az anyagba, vinnénk a Képviselő-testület elé azzal, 
hogy támogassa a Képviselő-testület 30 millió forint nagyságrenddel, s 20 millió 
forintot célalapot javaslunk létrehozni, hogy a 2015. után benyújtandó pályázatokhoz 
az önrészt biztosítsa. Egyik változás, hogy jelentősen javult az infrastruktúrának a 
minősége, a külső szigetelése, az ajtók ablakok cseréje megtörtént. Lényeges változás 
volt az elmúlt időszakban, hogy a 2011. évet követően a kollégium először 
integrálódott az iskola intézményrendszerébe. A kollégium megszűnt, az alsó 
tagozatos gyermekeket nem lehetett a kollégium II. emeletén elhelyezni, a fennmaradó 
létszám alapján a Képviselő-testület a kollégium megszüntetéséről döntött. 900 fős a 
tanulói létszám, helyett most is 800 főről beszélhetünk, 100 fővel csökkent a 
gyermeklétszám. Fejlesztési utakat állapítottunk meg, javaslunk forrásokat, és 3 éves 
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megvalósítási időszakot, mely szakaszok 2015-2016-2017. évben lennének. Nagy 
szakmai dokumentációkat kell keresni. Mindegyik önmagában visszabontandó feladat. 
Legyen megfelelő darabszámú és minőségű szaktanterem. Szükséges kialakítani a 
következő tantermeket. A régi iskola földszintjén javaslunk két tantermet kialakítani. 
1.913.000.- Ft a festés, mázolás, lámpatestek cseréje. 
Pad- és székbeszerzés, és egy teljes körű felújítás lenne. A pályázati kiírásba nem fért 
bele a fűtőtest cseréje. Ha a fűtőtest cseréjéről beszélünk, akkor azt később is meg 
lehet valósítani, 10 millió forint nagyságrendben mérték fel a fűtőtest cseréjét. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Úgy szakaszolható a fűtőtest korszerűsítése, hogy az épület jobb és bal oldala, úgy 
nem, hogy tantermeket kiragadjon. Szakember nem javasolja azt, hogy beletenni a 
falba a csöveket. Ha szivárgás van, akkor az óriási költség, ha bontani kell. A tanterem 
felújításának nem előfeltétele a fűtőtest cseréje. 1.900.000.- Ft nagyságrendű költség a 
két tanteremnek a teljes rendbetételi költsége. 800-900 ezer forintból egy tantermet 
teljes egészében meg lehetne oldani. 
A kollégium utcai átalakítása. Óriási probléma volt, hogy a II. emeletre alsó 
tagozatosok nem lehetnek, akkor legyenek a felső tagozatosok ott. Informatika termet 
átvinnénk más helyre. A lányoknak és a fiúknak gyakorló terem lenne és raktár terem. 
Földszinten vannak olyan helyiségek, amiket ki tudunk szakítani, ott orvosi szoba és 
50 m2-es tantermet tudunk kialakítani. 
A kollégium melletti épületben van az informatika, ezeket felköltöztetnénk a II. 
emeletre. A helyi épületben van egy alsós csoport, akiket be tudnánk vinni a 
kollégiumi földszinti terembe. A gépállomási iskolát és a 3 csoportját át tudnánk 
költöztetni, az költségmegtakarítás lenne. Javasoljuk a gépállomási iskola épületét 
értékesíteni, s azt visszaforgatni fejlesztésre. 100 éves korú ez az épület, nem olcsó 
fenntartani.  
Udvari szükség tanterem kiváltása. Az udvar végén lévő szükségtanterembe ne 
vigyünk gyermekeket, mert életveszélyes, azt javasoljuk szétbontani.  
A költöztetésnek az előfeltétele, hogy az épületnek a rendbetétele, külső-belső festés, 
aljzatburkolás a tantermeknek az összekötése. Van egy teakonyha, a vizes blokkok 
majdnem újak. A költözés előtt megfelelő alternatíva legyen adva. A pályázatba 
kazáncserét is javasolt a szakember. 
Iskolakönyvtár bővítése. Van a kollégiumban is, a kettőt integrálnánk. A vizes blokk 
felújítása szükséges. 

I. ütem lenne 2015. évben 1.900.000.- Ft. 
Eszközbeszerzés. Az önkormányzat működteti az iskolát, a fenntartó lett a KLIKK. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Új eszközbeszerzés a KLIKK feladata, a meglévő és az önkormányzatnak is a 
tulajdonában lévő eszközök karbantartása, javítása a működtető önkormányzatnak a 
feladata. A KLIKK gazdasági vezetője elmondta, hogy 2015-ben az iskolával 
kapcsolatos pályázat oktatási részével kapcsolatos pályázat nem lesz kiírva. A KLIKK 
2015. évben nem tervezett bútorbeszerzést. Ebben az évben a szakképző iskolák 
átalakítása a cél a KLIKK-nek. Esélyünk sincs arra, hogy ebben az évben is és a jövő 
évre ilyen célú pénzt nem kapunk. 
Tegnapi tájékoztatón két pályázatra adtak tájékoztatást. Az óvodánál 3 éves kortól 
kötelező óvodáztatásra vonatkozóan lesz pályázat kiírva, bővítés, pótlás, ezzel 
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kapcsolatos eszközvásárlásra, valamint az ingyenes étkeztetés kapcsán lesz kiírva az 
önkormányzat által üzemeltetett konyhák fejlesztésére, bővítésére pályázat. 
Összeghatárt nem mondtak erre vonatkozóan. 
Óvoda- és iskolai utánpótlás infrastrukturális felújításra elkülönítettek 0,5 milliárd 
forintot. Úgy köthető támogatási szerződés, amennyiben érvényes hatósági engedélyek 
rendelkezésre állnak. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Konyhafejlesztés, óvodafejlesztés és sport. Ezekre évek óta volt a 
Belügyminisztériumban pályázati lehetőség. Lehet, hogy van lehetőség 3-4-5 féle 
dologra, de eddig egyet sem támogattak. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Véleményem szerint akkor a konyhát kellene megcélozni támogatást illetően. 
Basky András polgármester 
A konyhára ráférne a felújítás. Konyhafejlesztésre pályázatnak mindenféleképpen 
lennie kellene. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Most kiemelt a gyermekétkeztetés. 2015-től minden óvodás gyermek ingyen fog 
étkezni. Az iskolánál 2016-tól, az óvodánál és bölcsődénél is ingyen fognak étkezni. 
Ezért a pályázatokat be kell adni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Milyen pályázatot adnánk be, s milyen fejlesztésre? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Ha az épület bővítésre nem lesz lehetőség, akkor az iskola konyhánál a főzőüstöknek a 
cseréje célszerű lenne, mert kicsik és nem energiatakarékosak. 
Basky András polgármester 
Ezek a főzőüstök a kollégium megépítésekor lettek vásárolva. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mennyi egy üst? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Most indítottuk el a folyamatot, árajánlatot fogunk kérni. Az óvoda konyha nagyon 
kicsi, ennek is a bővítése célszerű lenne, itt főzőüst sem helyezhető el. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Fontos a gyermekétkeztetéssel összefüggő kapacitások optimalizálása. 
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
Az ebédlő is szűkös. 
Józsáné dr. Kis Irén települési képviselő 
13. pont a gyermekétkeztetés és kapacitásbővítés, az óvoda konyhájának bővítése. 
26 tanterembe javasoljuk a székek beszerzését, 12 millió forintot, egy középárat 
javasoltunk erre. 65 tanteremről beszélünk, 22 tantermet valósítanánk meg. 
Testnevelés órák: 7 osztálynak kellene testnevelés órát tartani. Három tornahely 
kellene, hogy tudjanak a gyermekek tornázni. Hat csoportra terveztük, a hetedik 
csoport pedig valamilyen más szabad idős tevékenységet végezne. Az Önkormányzati 
Bizottság ülésén Sebők Márta javasolta, hogy 4 osztott terem lenne tornaterem. Május 
1-i úti megközelítéssel javasoljuk a tornaterem megépítését. Kizárólag tornaterem 
épülne. Az iskola területén a karbantartó részek elbontódnának, s a kollégium melletti 
garázs is. Ez egy régi öltöző, ennek is az elbontása szükségszerű. 20 x 40 m-es a 
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jelenlegi tornaterem. A cél az, hogy ne 6 tanulócsoport tudjon egyszerre tornázni, 
hanem 7 tanuló csoport. 
A volt MSZMP Székház alkalmatlan a gyermeknek testnevelés órák tartására. A 
Mathiász utcai speciális oktatás átmenne az MSZMP Székházba. A Mathiász utcában 
lévő épületet el lehetne adni, kb. 40-50 millió forintos bevételre tudunk számolni a két 
volt iskola épület értékesítésével. 
A Súri iskolát mindenképpen szükségesnek látjuk megtartani, ablakcsere, ajtócsere, 
külső szigetelés, aljzatszigetelés, konvektoros fűtés, belső szigetelés, sétáló padok 
alakítása. 
Fontos kérdés, hogy a gyermekek a szünetet hol töltik el. A régi iskola előtti részt 
elbontani nagyon szükségesnek tartom. A régi iskola előtti parknak a felújítása, s a 
Súri iskolánál a belső udvar felújítása nagyon fontos. 
A kollégiumnál lévő keresztet javaslom áthelyezni. 
A felhalmozódott készleteket selejtezni kellene. 
Az elmúlt év decemberében 16 milliárd forintot szétosztottak település szinten, mi is 
nyújtsuk be igényünket. 
Megvalósítási időszak: 2015-ben a régi iskola földszintjén  2 tanterem, a kollégiumban 
6 tanterem kialakítása, az iskolai szék- és padoknak a megvásárlása kb. 29 millió 
forint. 30 millió forintos nagyságrendű költséggel olyan hathatós intézkedéseket 
tudnánk tenni, hogy a lajosmizsei általános iskolában változnának a strukturális 
feladatok. Egy ilyen stratégia lehetne alkalmas arra, hogy az oktatás szintje 
emelkedjen. 
A kollégium emelete a felső tagozatos gyermekek számára, a kollégium alsó szintje az 
alsó tagozatos gyermekek számára lenne alkalmazva, a Gépállomás és a Mathiász 
utcai épület értékesítésre kerülne, a torna megoldása lenne a feladat. Ennek ütemezését 
javasoljuk 3 éven keresztül, ezek árajánlattal alátámasztottak. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A létszámcsökkenés az elvitelnek köszönhető? Nagyon örülök, hogy ez a bizottság 
létrejött és elindult ez a folyamat. Az építkezésekhez, ahol lehetséges, egy javaslatok 
szeretnék tenni. A korábbi években jelentős társadalmi munkával szépítettük az 
iskolát. Most is lehetne ilyen társadalmi munkát beiktatni. 
Két épület értékesítésével az a problémám, hogy az már a legvégső eset legyen inkább. 
Vizes blokk felújításával kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy katasztrofális a 
WC-k állapota az iskola régi szárnyában. Az I. ütembe bele kellene tenni a régi épület 
felső- és alsó szintjének a cseréjét. A mosdókban lévő ivóvizet sem célszerű az  
iskolában ivóvízként használni. Az I. ütemben mindenképpen benne kellene hagyni a 
WC-k, mosdók elkészítését az iskola régi szárnyában. 
Sápi Tiborné iskola igazgató 
Ez való igaz, hogy az ivóvíz nem jó, bemérettük a vizet, de azt mondták, hogy jó. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A régi épület előtti parkot társadalmi munkával majdnem meg lehetne oldani. 
Javaslatom, hogy a Sportcsarnok felett van egy terasz, és az nincs jelenleg használva. 
Ha valamilyen rendezvény van, akkor a vendég gyermekek nem tudnak leülni, nincs 
nézőtér, ahol elférnének sokan. Iskolai rendezvénynél is meg lehetne ezt a teraszt 
megnyitni. 
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Sápi Tiborné iskola igazgatója 
Mészáros Gábor úr azt mondta, hogy arra a teraszra ne engedjek tanulót fel, mert nem 
látja annak lehetőségét, hogy onnan bárki lejutna biztonsággal. Annak idején a 
Sportcsarnok nem a versenyzők részére épült, hanem az iskola részére. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Kb. 35 millió forint és a 20 millió forintos cél benne legyen a költségvetésbe. Azt 
javaslom, hogy ez így kerüljön a testületi ülés elé. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A régi iskolánál a vizes blokk emeleti és földszinti cseréjét meg kellene lépni. 
Basky András polgármester 
Amikor a költségvetési számokat látjuk, akkor tudunk odatenni pénzt valahová. Az 
érintésvédelmet meg kell csinálni, mert veszélyes. A 30 millió forintot a 
költségvetésben célszerű elkülöníteni. Kezdjünk hozzá a véglegesítéshez, a 
szakhatóságokkal egyeztetni kell. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
A gépállomási épületre az energetikai pályázatot nem adjuk be, a Súri iskola épületre 
igen, a technika teremre igen. 
Összegezve tehát a régi épületnek a teljes vizes blokkjának a felújítása (földszinti és 
emeleti) halaszthatatlan, a Sportcsarnokban a tornaterem 4 résszel való kiegészítése. 
Basky András polgármester 
A régi szertárt és a két tantermet elbontanánk. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönjük a Bizottság munkáját. Kérdezem, hogy van-e még más egyéb kérdés, 
hozzászólás? 
Amennyiben nincs, a módosításokkal a Bizottság javasolja, hogy fogadjuk el azt az 50 
millió forintos pénzeszközt, amit az iskolába beinvesztálunk. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
4/2015. (I. 21.) PEB hat. 
Tájékoztatás a Lajosmizsei Fekete István  
Sportiskolai Általános Iskola infrastruktúrájának 
fejlesztése tárgyában kidolgozott koncepcióról 

 HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
   elfogadásra javasolja  a Képviselő-testületnek, hogy a Lajosmizsei 
   Fekete István Sportiskolai Általános Iskola infrastruktúrájának fej- 

lesztése tárgyában kidolgozott koncepciót fogadja el az alábbi 
kiegészítésekkel: 
- 30 millió forint a 2015. évi költségvetésben  
        kerüljön elkülönítésre; 
-    az iskola régi épületének a teljes vizes blokkja (földszinti,  
        emeleti) kerüljön felújításra; 
 
Határidő: 2015. január 21. 
Felelős:     A bizottság 
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Sápi Tiborné iskola igazgatója 
Köszönöm a Szakmai Bizottság munkáját. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
valamennyi tagjának is köszönöm, hogy támogatják az iskola felújítását. 
 
4./ Napirendi pont 
Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, 
vagyonkezelési szerződés módosítása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
2013. január 01-től az Önkormányzat határozatlan időre vagyonkezelési szerződést 
kötött a BÁCSVÍZ Zrt-vel.  A vagyonkezelési szerződés 15. pontja rendelkezik a 
tárgyévi vagyonkezelési díj mértékéről. A BÁCSVÍZ Zrt 2015. évi vagyonkezelési 
díjra vonatkozó javaslata és a szerződés módosítás tervezete az előterjesztés 
mellékletét képezi. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, én javaslom a vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési 
díjának megállapítását, valamint a vagyonkezelési szerződés módosítását. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
5/2015. (I. 21.) PEB hat. 
Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési 
díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés 
módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2015. január 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
I. A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására 
feladat-ellátási szerződés megkötése 
II. A Főplébánia Karitász Alapítvány  2014. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának a Főplébániai 
Karitász Alapítvány keretein belül tudjuk megoldani. Ehhez feladat-ellátási szerződés 
megkötése szükséges. Eddig határozott időre történt a szerződés megkötése, most 
határozatlan időre lesz. Ehhez a hozzájárulás a tárgyév március 31. napjáig 250.000.- 
Ft, a tárgyév október 31-ig 250.000.- Ft. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az előterjesztés I. és II. határozat-tervezetét, 
melyet külön-külön szavaztatok. 
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Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét (A pszichiátriai betegek, illetve 
szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására feladat-ellátási szerződés 
megkötése), kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
6/2015. (I. 21.) PEB hat. 
A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek 
nappali ellátásának biztosítására feladat-ellátási 
szerződés megkötése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2015. január 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, (A Főplébániai Karitász 
Alapítvány 2014. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása), kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
7/2015. (I. 21.) PEB hat. 
A Főplébániai Karitász Alapítvány 2014. évről 
szóló szakmai beszámolójának elfogadása 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2015. január 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata között együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodást minden év január 31-ig 
felül kell vizsgálni. Az erre vonatkozó előterjesztés elkészült. A két szervezet közötti 
szerződést változatlanul hagyjuk. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testületnek a két szervezet 
között létrejött együttműködési megállapodást. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
8/2015. (I. 21.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse  
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között  
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2015. január 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Tájékoztatás a Lajosmizsei Települési Értéktár fejlesztésével kapcsolatos 
költségek finanszírozására vonatkozó pályázatról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
2014. december 15-én az agrártárca és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdetett. melyre pályázatokat 2015. 
január 5. napjától lehetett benyújtani. A pályázat értéke 1.494.000.- Ft, mely 100 %-os 
támogatottságú, önerő nem szükséges hozzá.  
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét. 
9/2015. (I. 21.) PEB hat. 
Tájékoztatás a Lajosmizsei Települési Értéktár 
fejlesztésével kapcsolatos költségek finanszírozására  
vonatkozó pályázatról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2015. január 22. 
  Felelős.      A bizottság 
 
8./ Napirendi pont 
Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse 
Város Polgármestere részére 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A polgármesterre vonatkozó Cafetéria – rendszerrel kapcsolatos részletes szabályozás 
elfogadására a munkáltatói jogkört gyakorló Képviselő-testület jogosult. A Képviselő-
testületnek a polgármester Cafetéria –juttatásának éves keretösszegéről egyedi  
határozattal kell dönteni. A polgármester úr részére 200.000.- Ft összegű Cafetéria 
juttatást javaslunk. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
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Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét azzal a 
kiegészítéssel, hogy a polgármester Cafetéria juttatásának éves keretösszegét bruttó 
200.000.- Ft-ban határozza meg. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2015. (I. 21.) PEB hat. 
Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg  
meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere részére 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét azzal a kiegészítéssel, hogy a  
  polgármester Cafetéria juttatásának éves keretösszegét bruttó  
  200.000.- Ft-ban állapítsa meg. 
  Határidő: 2015. január 22 
  Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdés, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem 16.25 órakor. 
 

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