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bérleti-üzemeltetési szerződéssé alakítása 
51/2015. (VI. 24.) PEB hat. Kárpátaljai település támogatása 
52/2015. (VI. 24.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2015. (….) önkormányzati 
rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

53/2015. (VI. 24.) PEB hat. A járási hivatalok kialakítására vonatkozó  
megállapodás módosítása 

54/2015. (VI. 24.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének – 
2015. március 1. napjától hatályos módosítások – 
utólagos felülvizsgálata 

55/2015. (VI. 24.) PEB hat. XXII. Lajosmizsei Napok programjának  
elfogadása 

56/2015. (VI. 24.) PEB hat. Egyedi új buszvárók létesítése 
57/2015. (VI. 24.) PEB hat. Utca névtáblák beszerzése 
58/2015. (VI. 24.) PEB hat Lajosmizse Városi Labdarúgó Club kérelme 
59/2015. (VI. 24.) PEB hat. Pályázat benyújtása a KEOP-2015-5.7.0 

azonosító számú „Középületek kiemelt 
jelentőségű 

60/2015. (VI. 24.) PEB hat. Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra pályázat benyújtása  

61/2015. (VI. 24.) PEB hat. Egészségház fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos  
pályázat hiánypótlásához szükséges döntés 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2015. június 24-én, szerdán délelőtt 9.00 
órakor a Városháza Dísztermében megtartott n y í l t  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  
      Sápi Tibor alpolgármester   
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Kovács Gábor főépítész 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Aczél Péter 
 
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 pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb napirendi pont 
tárgyalására, illetve módosításra javaslata. Amennyiben nincs, nekem lenne javaslatom 
egy plusz napirendi pont felvételére, ami a sportcsarnok építésére vonatkozik. Aki a 
plusz napirendi pont felvételételével, valamint a meghívó szerinti napirendi pontok 
tárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle-  Basky András 
     tének …./2015. (….) önkormányzati rendelete a 2015. évi költ- polgármester 
     ségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet mó- 
     dosításáról 
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2./ A járási hivatalok kialakítására vonatkozó megállapodás mó- Basky András 
     dosítása         polgármester  
3./ Viziközművek vagyonkezelési szerződésének bérleti-üzemel- Basky András 
     tetési szerződéssé alakítása      polgármester 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkor- polgármester 
     mányzati rendeletének – 2015. március 1. napjától hatályos  
     módosítások – utólagos felülvizsgálata 
5./ XXII. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása  Basky András 
          polgármester 
6./ Egyedi új buszvárók létesítése      Basky András 
          polgármester 
7./ Utca névtáblák beszerzése      Basky András 
          polgármester 
8./ Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club kérelme   Basky András 
          polgármester 
9./ Pályázat benyújtás a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú,   Basky András 
     „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesz- polgármester 
     tése” című konstrukcióra       
10/ Kárpátaljai település támogatása     Basky András 
          polgármester 
11/ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat  Basky András 
      benyújtása        polgármester 
12/ Egyebek 
13./ Szent Vendel szobor, tájékoztatás szóban 
14./ Sportcsarnok építése 
 

Zárt ülés 
 
 
1./ Lajosmizse, Mizsei út 3/b alatti ingatlan eladási ajánlata  Basky András 
          polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Viziközművek vagyonkezelési szerződésének bérleti-üzemeltetési szerződéssé 
alakítása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Amennyiben a vagyonértékelések nagyságrendileg a prognosztizált vagyonérték-
növekedést generálják, és a BÁCSVÍZ Zrt. szolgáltatási díjai nem emelkednek, akkor 
az éves ÉCS-növekmény bő 1 év alatt felemészti a Társaság tartalékait (céltartalék), 
utána pedig a saját tőkét fogyasztja, amely azt eredményezheti, hogy a tőkemegfelelési 
mutatókat a vállalat nem tudja teljesíteni, így a működési engedélye veszélybe 
kerülhet. 
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A fent írtakra átmeneti (középtávú) megoldást jelent a vagyonkezelési konstrukció 
megszüntetése, és a vagyonkezelési megállapodások bérleti-üzemeltetési szerződéssé 
alakítása. 
Aczél Péter BÁCSVÍZ Zrt. képv. 
30 milliárd forint értékű közmű vagyon kerül értékesítésre. A KEOP-os beruházás 10 
millió forint értékű, szolgáltatási díj emelésére számítani nem lehet, 6 hónap alatt 
olyan saját tőke csökkenést eredményez, amit a BÁCSVÍZ nem tud finanszírozni. Az 
önkormányzat fogja elszámolni az amortizációját. Minden bérleti szerződésünk úgy 
van megkötve, hogy a bérleti díjakat újra tárgyaljuk.  
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az anyag említi a bérleti díjat. A bérleti díjat csak ivóvízzel kapcsolatos dolgokra lehet 
felhasználni az önkormányzatnak. Javaslom, hogy az előterjesztésnek megfelelően 
fogadjuk el a viziközművek vagyonkezelési szerződésének bérleti-üzemeltetési 
szerződési alakítását az előterjesztés határozat-tervezete szerint. 
dr. Balogh László jegyző 
A szerződéssel nekem jogi értelemben van olyan problémám, hogy a szerződés tárgya 
nincs pontosan megjelölve, hogy mire kötünk szerződést. Én nem szeretném a 
szerződésnek a nem elfogadását. A polgármester úr ezt az anyagot csak akkor írhatja 
alá, hogy ha a vagyon vonatkozásában az 1. mellékletet megkapjuk. Nem csak a mi 
vagyon-nyilvántartásunkban vannak problémák, hanem a BÁCSVÍZ Zrt 
vagyonnyilvántartásában is. Tudnunk kell az eszközök értékét is, mert a díjakat ebből 
tudjuk kiszámolni.  
Aczél Péter BÁCSVÍZ Zrt. képv. 
A BÁCSVÍZ Zrt-nek záró elszámolást kell készítenie. Nem tudom, hogy mi az 
időpont, amire a záró elszámolást el kell készíteni. A vagyonkezelési szerződés 
mellékletét juttassuk el, ezt nem tudtuk teljesíteni. Ha kijelölésre kerül a záró dátum a 
vagyon kezelésének, akkor arra a dokumentumokat előállítjuk, de ahhoz el kell 
dönteni, hogy mi lesz a záró dátum. Szóba került az, hogy ez új szerződésnek minősül-
e vagy sem. Vagyonkezelés, bérlet, koncesszió. Attól, hogy üzemeltetési formát 
váltunk, úgy gondolom, hogy működik a szerződéses forma. Ha az Energetikai Hivatal 
úgy gondolja, hogy nem szerződés-módosítás, akkor oda kell tenni mellé a 
vagyonértékelést. 
dr. Balogh László jegyző 
A határozat-tervezet 2. pontját javaslom módosítani. Az időpont megjelölés július 1-je. 
Elfogadható ez így? 
Aczél Péter BÁCSVÍZ Zrt képv.  
Igen, elfogadható. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét azzal a módosítással, hogy a záró 
elszámolás dátuma 2015. július 1-je legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – 1 bizottsági tagunk távol van- 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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50/2015. (VI. 24.) PEB hat. 
Viziközművek vagyonkezelési szerződésének  
bérleti-üzemeltetési szerződéssé alakítása 

HATÁROZAT 
 

  A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a Képv- 
  viselő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a  
  záró elszámolás dátuma 2015. július 1-je legyen. 
  Határidő: 2015. június 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
dr. Balogh László jegyző 
A víztorony elbontását fogjuk tárgyalni. Az átjátszó állomások a víztorony felett ott 
vannak, a bérleti jogok visszaszállnak ránk. 
Aczél Péter BÁCSVÍZ Zrt képv. Ez független az üzemeltetési formától. 
Üzemeltetési szerződéssel nem rendelkezünk. Külön megállapodásban rögzítik a felek 
a feltételeket.  
dr. Balogh László jegyző 
Köszönöm. 
 
Aczél Péter BÁCSVÍZ Zrt. képviselője távozott az ülésről 9.30 órakor. 
 
 
2./ Napirendi pont 
Sportcsarnok bővítése 
Basky András polgármester 
Nem megoldott Lajosmizsén a sportolási lehetőség. A Mizse KC már korábban 
szeretett volna építeni egy sportcsarnokot, de ez nem tudott megvalósulni. Salacz úr 
egy javaslattal érkezett. A Győri Kézilabda Körnek van egy TAO-s pályázata 
sportcsarnok építésre, amit nem tudtak megvalósítani. 291 millió forint a felépítése, 
203.000.- Ft a támogatási keret és 87 millió forint önerő kellene hozzá. A beruházó 50 
millió forint önerőt tudna biztosítani, és biztosítani kellene még 37 millió forint önerőt. 
A kosárlabda csapat hozzájárult ahhoz, hogy Lajosmizsén épüljön meg. A Mizse KC-n 
keresztül kerülne megvalósításra, helyet kellene biztosítani és a hozzájárulást 
biztosítani kellene és a 40 millió forintot. Ez június 30-i állapot. Füzi András 13.00 
órára tud jönni és Salacz László jön. Megoldaná az iskolának a testnevelés 
problémáját. 1400 m2 alapterületű csarnok, 400-500 fős mobil lelátó és öltöző van 
hozzá. Ez megoldaná azokat a problémákat is, ami a csarnokban jelenleg van. 7 millió 
forint a működtetési költsége éves szinten, ebben nincs benne a bér. Én mindenképpen 
azt mondom, hogy át kell beszélni, mert ez egy utolsó lehetőség. Ezen a projekten 
lehetne még csiszolni. Tegnap Sápi Tiborral és Kovács Gáborral elmentünk Győrbe 
megnézni a hasonló sportcsarnokot. Miután kosárlabda vonalon jön ez a pályázat, 
ennek az a feltétele, hogy Lajosmizsén el kell indulni a kosárlabda csapatnak. Két 
dolgot kell tennünk annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson, egyik a 40 millió 
forint, a másik a kosárlabda csapat elindítása Lajosmizsén. 
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Sápi Tibor alpolgármester 
A város ezt a mobil lelátós csarnokot sok mindenre tudná hasznosítani. Az iskola 
területén gondolnám a megvalósítását. Egy órakor lehetőség nyílik a kérdések 
megtételére, mert a projekt menedzser itt fog lenni. Feltétele a kosárlabda csapat 
elindítása és a 40 millió forint bele tétele. Három összetevője van a pályázati 
feltételnek, az Önkormányzat, a Mizse KC és a Széchenyi Akadémia. A Mizse KC 
utalja a Széchenyi Akadémiára a pénzt. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Miből gondoljuk ezt megfinanszírozni? 
Basky András polgármester 
Az általános tartalék terhére. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ezzel az általános tartalék elköltésre kerül. Döntés volt arra, hogy 20 millió forintot 
elkülönítettünk az iskola felújítására, ez milyen állapotban van? 
Basky András polgármester 
Ezt már a költségvetésbe beletettük. A 20 millió céltartalék hol van a költségvetésben? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Van egy költségvetési rendelet módosítás. Intézményfinanszírozás 16. menü pontjában 
az iskolai tantermek kialakítására 21.314.- Ft van elkülönítve. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az általános tartalékban 63 millió forint a szabad pénzeszköz. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Az általános tartalék 21. oldal. táblázat. 63 millió forint az a szabad pénzeszköz, 
amiről a testület döntött. A 63 millió forintra kötelezettségvállalás nincs. A 
céltartalékba benne maradt a 20 millió forint. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A 63 millió forintból kellene elkölteni 38 millió forintot sportcsarnokra. Én 
mindenképp ragaszkodom ahhoz, hogy az Erzsébet utalvány a 15 millió forint 
maradjon az intézményi dolgozóknak, mert nagyon sokan minimálbéren vannak. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Kinek a tulajdonában van, milyen biztosíték lesz arra, hogy jövőre, 2 év múlva, 25 év 
múlva is a mienk lesz a sportcsarnok, s odamehessenek ingyen és bérmentve tornázni a 
gyermekek. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
A telek az önkormányzaté, a klubé a megvalósítás, és az üzemeltetés az 
önkormányzaté. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Milyen jogi alap van arra, hogy a pénzt visszakapjuk? 
Basky András polgármester 
A megállapodást elő kell készíteni. Ha nem valósul meg az építkezés, akkor vissza kell 
adni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A Mizse KC-nek és az önkormányzatnak külön szerződést kell kötni. A csarnok 
fenntartásával az önkormányzat költségvetését terheljük. 
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Basky András polgármester 
Két lehetőség van, vagy nem építünk csarnokot, vagy a kiadások beépülnek a 
költségvetésbe. Van egy 7 millió forintos költség éves szinten, ebben nincs benne a 
munkabér költség. Csarnokot építeni mostanában nem fognak engedélyezni pályázat 
keretében. Amit nyerünk a 7 millió forintos költséggel szemben, az az, hogy az iskolai 
testnevelés órákat meg tudjuk oldani.  Építés szempontjából az a célszerű, hogy az 
iskola mellé kerüljön. A jelenlegi csarnok 120 %-on működik, ezek mindenképpen 
indokolják a csarnok megépítését. Most ebben a kosárlabdás TAO-s történetben van 
lehetőség sportcsarnok építésére. A Mizse KC látja tisztán ezt a történetet. Előnye, 
hogy az iskolai testnevelés órákat ezzel meg tudjuk oldani.    
Sápi Tibor alpolgármester                                                                              
Délután itt lesz az országgyűlési képviselő úr, hogy segítsen abban, hogy a 200 millió 
forint támogatás minél hamarabb idekerüljön az önkormányzathoz. 
Belusz László bizottsági tag 
Támogatom a sportcsarnok létesítését, maximálisan megoldunk egy olyan problémát, 
ami itt lebeg előttünk. Ezzel a 7 tanteremmel az iskolai testnevelésórákat tudjuk 
megoldani. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Természetesen én is támogatom a sportcsarnok építését. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Én is mindenképpen támogatom. 
Sándor Györgyné bizottsági tag 
Sportcsarnok kell. Azt mérlegelni kell, hogy „csak” 40 millió forintjába kerül a 
városnak, s a város tulajdonában marad a sportcsarnok. Ezt csak a Kézilabda Egyesület 
tudja kivitelezni. 
Az iskolai testnevelést meg kell oldani Ez a sportcsarnok több funkció betöltésére is 
alkalmas. Rendezvényeket is lehetne tartani. Az első rendezvényre megkaptuk a 
felkérést, van ingyen zenekar is. Ezt egy olyan csapatnak kell üzemeltetni, aki 
rendezvényeket is tart. Amit pár év alatt a Mizse KC futott a korábbi sportcsarnok 
megépítésével, de az meghiúsult, sok-sok idő, pénz, bele lett téve, az elveszett. A 
Mizse KC tesz egy olyan példaértékű dolgot, hogy ezt mind elveszíti, csak legyen 
sportcsarnok. Ha a város vezetésből valaki aktívan dolgozik, s a magánemberek is 
megtesznek mindent a cél érdekében és a Mizse KC is, akkor ennek lesz eredménye. 
Maximálisan támogatom, mindenképpen meg kell oldani a sportcsarnok építését. 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
5 perc szünetet rendelek el. 
 
5 perc szünet 10.00 órakor, 10.05 órakor folytatódik az ülés. 
 
3./ Napirendi pont 
Kárpátaljai település támogatása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az önkormányzat mennyi pénzt adott határon kívüli magyarok megsegítésére, 
testvérvárosi és nem testvérvárosi célra? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
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Ami utoljára támogatás volt, az a vörös iszapos támogatás volt. Nem várost 
támogattunk, nem testvérváros volt. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Becsatolásra került a Beregráfosi Református Egyház Közösségtől egy levél. Az 
újságban megjelent a hirdetés. Mekkora összeg jelent meg a bankszámlán? 
Basky András polgármester 
Nem jelent meg összeg még. A szándékot kinyilatkoztattuk. Bene nevű település is 
támogatásra szorul. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi Irodavezető 
A levél lényege, hogy a Kárpát-medencében minél nagyobb legyen a testvér települési 
hálózat, a magyarság összetartását, testvérré fogadást szeretnék. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Teregráfost lenne célszerű támogatni. Kérdés, hogy mennyivel? 
Orbán Antal települési képviselő 
A Gazdakör felajánl egy összeget. 
Basky András polgármester 
Valamennyi támogatást mindenképpen célszerű lenne adni.  
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ha lakosonként adunk 1.000.- Ft-ot, az nem nagy pénz. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Ennek akkor lesz üzenete, ha az önkormányzat hoz határozatot, s ez e-mailban 
kimenne a cégeknek, s az is legyen rajta, hogy kinek kell utalni a pénzt. 
Basky András polgármester 
Én 250.000.- Ft-ot gondoltam. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Adjon az önkormányzat 500.000.- Ft-ot. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Én 300.000.- Ft-ot gondoltam és a képviselők is adnának, illetve a többi szervezetek is. 
Belusz László bizottsági tag 
Tudom támogatni, de inkább a gesztus értéket tudom elképzelni. Legyen 200-
300.000.- Ft. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Én tudom támogatni mindkét szándékot. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Olyan összeget kellene adni, ami jelzi a gesztust. Én 250.000.- Ft –ra gondoltam. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
250.000.-Ft-al támogatjuk a Beregráfosi Református Egyházközösséget. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A kárpátaljai magyar lakosokat  
támogassuk, ne csak a beregráfosi reformátusokat. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki 
elfogadja, hogy támogassuk a kárpátaljai magyar lakosokat, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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51/2015. (VI. 24.) PEB hat. 
Kárpátaljai település támogatása 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénz- 
  ügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
  a Kárpátaljai magyar lakosság legyen támogatva 250.000.- Ft 

összeggel. Szerződésben kell rögzíteni, hogy a támogatási összeg 
segélyre, élelmiszerre és alapvető megélhetési eszközökre fordítandó. 
Javasolja a bizottság, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a 
polgármestert a szerződés megkötésére. 

  Határidő: 2015. június 25. 
  Felelős:    A bizottság 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) 
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Sok ponton kell módosítani a rendeletet.  
1./ 2014. évről áthúzódó (december hó) bérkompenzációjára – 1.137.666 Ft - Helyi 
önkormányzatok működésének általános támogatásaként kapott összeg. 
2./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (január hó) kompenzációjára 
előleg – 586.722 Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő 
támogatásként kapott összeg. 
3./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (január-február-március-
április hó) kompenzációjára – 4.833.874.- Ft Működési célú költségvetési támogatások 
és kiegészítő támogatásként kapott összeg. 
4./ A közfoglalkoztatás támogatási összege 2015. január 01. napjától – április 30-ig 
(100 fő egyéb közfoglalkoztatási pályázatok támogatása 80-100 %) – összesen: 
19.799.148 Ft támogatás érkezett - személyi juttatás: 17.444.183 Ft, járulék: 2.354.965 
Ft. 
5./ A közfoglalkoztatás önrészének előirányzat megemelése, a támogatás mértékének 
csökkenése és foglalkoztatottak létszámának növekedése miatt a személyi juttatás 
3.225.000.- Ft, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 435.000.- 
Ft. A közfoglalkoztatás önrészét miből finanszírozzuk? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
A közfoglalkoztatás önrésze be volt tervezve az előző évi költség szerint, de nagyobb 
lett a közfoglalkoztatási létszám az előző évinél és hozzá kell tenni még 3.650.000.- 
Ft-ot. 
Sebők Márta bizottság elnök 
Köszönöm. 
6./ A Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének 
bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077- pályázat szállítói kifizetés előirányzatának 
rendező tétele  
686.748.085.- Ft.  
7./ 2014. évi vízi közmű fejlesztési hozzájárulás elszámolása megtörtént. 
8./ A Viziközmű Társulat részére 15 millió forintot kell biztosítani, ez megtörtént. 
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9./ .440.000.- Ft érdekeltségi hozzájárulás túlfizetésének visszautalása megtörtént a az 
önkormányzat részére a Viziközmű Társulat részéről.  
10./ Gyepmesteri tevékenység végzésére 500.000.- Ft elkülönítésre került a 
céltartalékban, ez áthelyezésre kerül a dologi kiadások közé. 
11./ Az Egészségháznak volt egy energetikai pályázata, ami nem nyert, amit 
önrészként benne tartottunk a rendszerben. 
12/ Könyvtári érdekeltségi hozzájárulásként kapott támogatás 803.000.- Ft, mely a 
Művelődési Ház költségvetési szervet illeti meg, - 30 % Beruházási, 70 % Dologi 
kiadásokra használható fel. 
13./ Szociális ágazati pótlék, ez mit jelent? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Tavaly előtt szerkezet átalakítási pótlék volt. A Magyar Államkincstár által 2015. 
január 06. napon történt az utalás: 759.634 Ft; majd a Magyar Államkincstár által 
2015. április 03. napon történt az utalás: 784.271 Ft, - összesen: 1.543.905 Ft, mely a 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI költségvetési 
szervet illeti meg.  
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm.  
14./ Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményében foglalkoztatott 1 fő kérelmezte 2015. augusztus 31. nappal nyugdíjba 
vonulása alkalmából, felmentéssel történő munkaviszonya megszűntetését. A 2015. 
évi költségvetés tervezésekor még nem volt ismert a dolgozó nyugdíjba vonulási 
szándéka, ezért a felmentési idejére járó felmentési díj és a jubileumi jutalom összege 
nem került tervezésre – összegszerűen: 1.461.516 Ft előirányzat képzése szükséges, az 
Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja. 
15./ Az IGSZ napelemes pályázata kapcsán közbeszerzési tanácsadás címén 1.256.030 
Ft került kifizetésre. A céltartalékba helyezett összeg átadásra kerül az IGSZ részére 
elszámolási kötelezettséggel. Miért nem lehet közbeszerzési szakértőnk? 
Basky András polgármester 
Volt már egy közbeszerzési szakértőnk és van is, de ezek óriási horderejű feladatok, s 
a jelenlegi közbeszerzési szakértőnknek még nincs gyakorlata. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm.  
16./ IGSZ iskolai tantermek kialakítására 20 millió forintot különítettünk el a 
költségvetésben. A tantermek kialakítása a 20 millió forintnak a része, s még ehhez  
kőműves munkák: 184.595.-Ft,- villanyszerelés: 578.843.- Ft, festés: 541.020.- Ft, 
1.304.458.- Ft – értékben – előirányzat biztosítása az általános tartalék terhére történik.  
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Ezek a pótmunkák nem voltak láthatók a tervezésnél. A pótmunkákra kértem ezt a 3 
millió forintot. A 20 millió forint elköltésre kerül a tantermek kialakítása tekintetében, 
a kollégium tantermeinek a kialakításával és a technikai tanterem kialakítása 
tekintetében. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Valamilyen munkálatokat el kell hagyni, új helyzet alakult ki, próbáljátok megoldani 
úgy, hogy a 20 millió forintba beleférjen. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
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Számlákkal kell elszámolni mindent. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
A 20 millió forint az árajánlatok alapján lett kialakítva. Ezek a munkák előre nem 
látható munkák voltak. 
Basky András polgármester 
Két dolog, ami a legutóbbi tárgyalások óta új információ. Újra végig kellene gondolni, 
hogy a csarnok hova építhető, ha a Ceglédi útra építjük, akkor technikailag ez az 
épület nem illik be a körbe. A csarnoképítésnek egy újragondolása indokolt lenne. Az 
lenne az igazán jó dolog, hogy 6-8 tantermet építenénk. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A pótmunkákat nem tudom támogatni. 
Belusz László bizottsági tag 
Az építkezésnél jelentkeznek olyan munkák, amikre nem lehetett számítani. Ezt 
támogatni kellene. Az új sportcsarnokot a víztorony mellé akarták korábban építeni, 
ezt is át kell gondolni. Ezzel egyetértek, hogy ezt egy kicsit megállítjuk. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A végső feladatokat kellene csökkenteni. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
A munkák már elvégzésre kerültek. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Elfogadom, hogy a munkálatokat el kell végezni. 
17./ 6 hónapra visszamenőleg 5.000.- Ft értékű Erzsébet utalvány kerüljön kifizetésre, 
s az év végén 8.000.- Ft-os Erzsébet utalványt kapják meg. 
18./ A 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyása hogyan működik? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
2014. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 412.786.000 Ft összegben, melyből 
290.000.000 Ft beépítésre került a 2015. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 
122.786.000 Ft, melyből 121.482.000 Ft működési célú, 1.304.000 Ft felhalmozási 
célú.  
Sebők Márta bizottság elnöke 
19./ A K502 rovaton a teljesítés feletti összeg felhelyezendő K2-be: 282.000.- Ft. Ez a 
25 év feletti és 55 év feletti munkavállalóknak a támogatása. 
20./ IGSZ - Tantermi asztalok, padok, székek beszerzésére bruttó 10 millió Ft 
biztosítása az általános tartalék terhére. 
21./ IGSZ - Párológép elektromos ellátása biztosításának kiépítése 983.637 Ft, 
elektromos hálózat fejlesztése 789.940 Ft. 
22./ A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 
Intézményegysége kialakítása és befogadóképessége 24 fő gyermek elhelyezésére 
alkalmas. A bölcsődei férőhely bővítése 24 főről 26 főre válik indokolttá, és az SNI-s 
gyermek fogadása is a bölcsődében indokolt, ez maga után vonja a személyi feltételek 
biztosítását is. A bölcsődei létszámbővítéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítására: 
140.000 Ft szükséges – 2 db öltözőszekrény, 6 db szék, 4 db fektető, mosdóban 2 fő 
részére fogas, evőeszközök, töröközők. Ennek fedezete a céltartalék terhére történik. 
23./ IGSZ és az EGYSZI közötti rendező tétel szociális étkeztetés és idősek nappali 
ellátásának vonatkozásában.  
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24./ A platánfák metszése megtörtént, a díj kifizetésre került.  Ennek fedezetére 
9.144.000 Ft került elhelyezésre céltartalékból. 
25./ A Csordás bolt előtti baleset miatt a bolt előtti buszmegálló kidöntésre került. A 
biztosítótól a  475.345 Ft kártérítési összeg megérkezett. 
26./ A havi áfa bevallásokban visszaigényelt bevétel realizálásának átvezetése, a NAV 
által megküldött összeg: 7.797.000 Ft előirányzat képzése. 
27./ Bérkompenzáció jelenik meg 148.082.- Ft összegben. 
28./ Bérkompenzáció jelenik meg 645.033 Ft összegben. 
29./ A KÖH 2014. évi költségvetési maradványa jóváhagyásra került 2015. május 21. 
napon a Képviselő-testület által, melynek összege 6.649.000 Ft, melyből 3.000.000 Ft 
felhalmozási költségvetési maradvány beépítésre került a 2015. évi költségvetésbe, a 
fennmaradó összeg: 3.649.000 Ft – működési költségvetési maradvány, pótolva a 
felhalmozási költségvetési maradvány összegéből. 
30./ Erzsébet utalvány a dolgozók részére 5.000.- Ft/hó összeg, visszamenőleg 6 
hónapra. 
31./ A K502 rovaton a teljesítés feletti összeg felhelyezendő K2-be: 812.000 Ft. 
32./ A TÁMOP-1.1.1-12/1 „Megváltozott munkaképességű emberek 
rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” kiemelt projekt keretében 1 fő került 
foglalkoztatásra 2014. július 01. napjától napi 4 órában, 70.000 Ft/hó. 
33./ Az országgyűlési képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választása 
során többletköltség merült fel 20.000.- Ft összegben, mely a a közös önkormányzati 
hivatal fizetési számlájára került folyósításra. 
34./ Bérkompenzáció jóváhagyása,IGSZ: 353.441 és a Művelődési Ház: 96.266 Ft – 
összegű intézményfinanszírozást kapott. 
35./ Bérkompenzáció jóváhagyása, IGSZ: 1.620.520 Ft és a Művelődési Ház: 447.040 
Ft –összegű intézményfinanszírozást kapott. 
36./ Az IGSZ 2014. évi költségvetési maradványa jóváhagyásra került 2015. május 21. 
napon a Képviselő-testület által 149.000 Ft összegben, amely működési célú 
költségvetési maradvány. 
37./ A Művelődési Ház 2014. évi költségvetési maradványa jóváhagyásra került 2015. 
május 21. napon a Képviselő-testület által 914.000 Ft összegben, amely működési célú 
költségvetési maradvány. 
38./ A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályától „A települési 
önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása” jogcím alapján kapott 
támogatás: 803.003 Ft, mely a Művelődési Ház költségvetési szervet illeti meg, 
melynek  30%-a Beruházási, 70%-a Dologi kiadásokra használható fel. 
39./ Az IGSZ által a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266 „Napelemes rendszer telepítése 
Lajosmizse településen” elnevezésű projekttel kapcsolatban közbeszerzési tanácsadás 
címén 1.256.030 Ft került kifizetésre 
40./ Az Önkormányzat az IGSZ - iskolai tantermek kialakítására 20.000.000 Ft 
céltartalékot tervezett, mely kihelyezésre kerül az IGSZ részére 
intézményfinanszírozásként. A munkavégzés során pótmunkák merültek fel, (kőműves 
munkák: 184.595 Ft, villanyszerelés: 578.843 Ft, festés: 541.020 Ft) előirányzat 
biztosítása – 1.304.458 Ft értékben - az általános tartalék terhére történik.  
41./ Erzsébet utalvány intézmények dolgozóinak. 
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42./ Pályakezdő fiatalok és az ötvenöt évet meghaladó munkavállalók alkalmazásának 
kérdésköre. A K502 rovaton a teljesítés feletti összeg felhelyezendő K2-be IGSZ: 1 
870.000 Ft, Művelődési Ház: 696.000 Ft. 
43./ Nyári szociális gyermekétkeztetés miatt a működési bevételt és az IGSZ dologi 
kiadását növelni szükséges 5.335.440 Ft-tal. 
44./ Tantermi asztalok, padok, székek beszerzésére bruttó 10 millió Ft biztosítása az 
általános tartalék terhére. 20) ponthoz intézményi előirányzat változás 
45./ Párológép elektromos ellátása biztosításának kiépítése 983.637 Ft, elektromos 
hálózat fejlesztése 789.940 Ft. 21) ponthoz intézményi előirányzat változás. 
46./ Törzskönyvi nyilvántartás változásának átvezetése a                                                            
I/9691/1, 2/2014. szerződések alapján az IGSZ és az EGYSZI előirányzatainak 
rendezése a szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátása vonatkozásában  
23)ponthoz intézményi előirányzat változás. 
Látszik, hogy a költségvetés főösszege jelentősen megváltozott. Az általános tartalék 
teszi lehetővé az új sportcsarnok létesítését. 
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi határozatot hozta:  
52/2015. (VI. 24.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2015. (….) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről 
szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
   selő-testületnek a 2015.évi költségvetésről szóló 3/2015. 
   (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2015. június 25. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
 
5./ Napirendi pont 
A járási hivatalok kialakítására vonatkozó megállapodás módosítása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Gyurgyik Erzsébet készítette az előterjesztést, s kérem, hogy mondjon erről néhány 
szót. 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
2012. október 25-én az Önkormányzat és a Kormányhivatal kötött egy megállapodást. 
Év elején felmérték az épületet és volt egy egyeztetés a jegyző úrral és a polgármester 
úrral. A megállapodást módosítani kell, ami korábban megköttetett. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
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Elfogadásra javaslom. 
dr. Balogh László jegyző 
Egy módosítást szeretnék bejelenteni: 5. oldal 1. melléklet a „Közös használatba 
kerülő helyiségek” közül a „7. folyosó” mérete 14,2 m2 , a”8. folyosó” helyesen „10. 
folyosó”, melynek mérete 26,1 m2.. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e még ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény? Nincs. Aki elfogadja a járási 
hivatalok kialakítására vonatkozó megállapodás módosítását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
53/2015. (VI. 24.) PEB hat. 
A járási hivatalok kialakítására vonatkozó  
megállapodás módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata elfogadásra javasolja a  
   Képviselő-testületnek a járási hivatalok kialakítására vonat- 
   kozó megállapodás módosítását az előterjesztés határozat-ter- 
   vezetének megfelelően. 
   Határidő: 2015. június 25. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
6.) Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális 
ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének – 2015. március 
1. napjától hatályos módosítások – utólagos felülvizsgálata 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Készült egy kimutatás, s az anyagból is kiderül és a belső ellenőrzési jelentésből is, 
hogy nem tartjuk be a rendeletünket. A rendeletünk szerint csak egyszer kaphat 
támogatást valaki. Előfordul az is, hogy a kérelmek mellett nincs melléklet.  
Basky András polgármester 
Ha többféle támogatási céllal jön valaki, nem tudom megmondani, hogy a támogatást 
nem tudom megadni. A nehéz szociális helyzetben lévő embereket minden esetben 
segíteni kell. Napra pontosan kezelni azt nem lehet. Rendkívüli települési támogatásra 
nem csak 3 hónaponként tudok támogatást adni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Nagyon sok olyan fiatal ember van, aki rendkívüli élethelyzetre hivatkozik. 
Basky András polgármester 
Vannak olyan helyzetek, amikor én nem tudom azt mondani, hogy nem tudok adni 
támogatást. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A dokumentumok nem kerültek beépítésre, hogy minek alapján lehet adni rendkívüli 
szociális segélyt. 
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Basky András polgármester 
Én ezt a feladatot átadom a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének, de bárkinek, aki 
jobban tudja csinálni. 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
A mi rendeletünkbe is beépítésre került, hogy milyen igazolásokat kell benyújtani. 
Basky András polgármester 
Korábban, 9-10 évvel ezelőtt 9-10 millió forint került kifizetésre, most nem költünk el 
ennyi pénzt, kb. 7 millió forintot. 
Azt nem szeretném, hogy bárkiben az a feltételezés keletkezne, hogy a pénzek 
számolatlanul mennek ki. Vannak olyan rendkívüli élethelyzetek, amikor emberileg 
nem tudom azt mondani, hogy nem adok támogatást. Azt maximálisan tudom 
támogatni, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének támogatásával kapjon 
valaki segélyt. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Valamiféle szűrést be kell iktatni, s olyan döntést hozni, ami visszatartja a visszatérő 
segélykérőket. 
Basky András polgármester 
Más az, amikor valaki elmond valamit, és más az, amikor az élet hozza a rendkívüli 
élethelyzeteket. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A szociális rendelet támogatására 20 millió forint van elkülönítésre. 6 millió forint az 
áthúzódó hatás. A kimutatás januártól májusig tartalmazza a kifizetett összegeket. 
dr. Balogh László jegyző 
6 millió forintban a legnagyobb támogatás a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás 
volt. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A kis nyugdíjasok, beteg emberek támogatását hogyan lehet beleépíteni a szociális 
rendeletünkbe. 
Basky András polgármester 
Ha eseti támogatásra bead valaki kérelmet, akkor megkaphatja a támogatást. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Azt a réteget szeretném támogatni, akinek kis nyugdíja van. Mekkora az az összeg, 
amit ebből a keretből el lehet különíteni szociális feladatok ellátására? 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Azt tanácsolom, hogy bővítsük ki a szociális rendeletünket ezekkel a bizonyos 
kérelmekkel és a csatolandó mellékletekkel a rendkívüli támogatással kapcsolatban, 
amiket be kell nyújtani. Kerüljön bele ez a 30.000.- Ft-os korlát, kivéve a temetési 
segélyt, eljárási rendelkezések, ami folyamatban volt. Ez szeptemberre kerüljön be. 
Szeretnék kérni egy kimutatást, hogy a 7 millió forint keretet ne lépjük túl. 
Basky András polgármester 
Az én szavam garancia erre. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Elfogadjuk ezt a hatástanulmányt és a szeptemberi ülésre kerüljön előkészítésre azzal, 
hogy a jegyző készítse elő a rendeletmódosítást arra vonatkozóan, hogy a kérelem 
alapjául szolgáló jövedelem és egyéb igazolások tételesen kerüljenek meghatározásra, 
a rendkívüli települési támogatás megállapításának részletszabályai kerüljenek 
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pontosításra, továbbá az évente maximálisan adható családonkénti rendkívüli 
települési támogatás összege kerüljön meghatározásra, továbbá kerüljön kimutatásra 
2015. augusztus 31-ig a szociális feladatokra kapott támogatás. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
54/2015. (VI. 24.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkor- 
mányzati rendeletének – 2015. március 1. napjától hatályos 
módosítások – utólagos felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati 
  rendeletének – 2015. március 1. napjától hatályos módosítások – utó- 

lagos felülvizsgálatát azzal, hogy a jegyző készítse elő a 
rendeletmódosítást arra vonatkozóan, hogy a kérelem alapjául szolgáló 
jövedelem és egyéb igazolások tételesen kerüljenek meghatározásra, a 
rendkívüli települési támogatás megállapításának részletszabályai 
kerüljenek pontosításra, továbbá az évente maximálisan adható 
családonkénti rendkívüli települési támogatás összege kerüljön 
meghatározásra, valamint kerüljön kimutatásra 2015. augusztus 31-ig a 
szociális feladatokra kapott támogatás és annak felhasználása. 
Határidő: 2015. június 25. 
Felelős:     A bizottság 

 
7.) Napirendi pont 
XXII. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
1 millió Ft plusz pénz kellene a Lajosmizsei Napok finanszírozására.  
Guti Istvánné Műv. Ház igazgatója 
Egy programot kötöttem le és küldtem vissza a szerződést. Az lenne jó a jövőben, 
hogy ha már február-március hónapban lenne tervezés szintjén tárgyalva, hogy milyen 
programok legyenek. Ez a 3 millió forint 3 hónap teljes kiadási költsége. A 
felajánlások költségei nincsenek benne. Nagy költség a tűzijáték és a tűzijáték előtti 
koncert. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Alacsonyabbra kellene venni a Lajosmizsei Napok költségét. Én a Kistehén együttes 
koncertjétől és a tűzijátéktól el tudnék tekinteni. 
Belusz László bizottsági tag 
Én a tűzijátéktól nem tudok eltekinteni. 
Basky András polgármester 
50.000.- Ft-ot a Galambász Egyesületnek nem javaslok adni támogatásként. Az 
Íjászok támogatása 400.000.- Ft, e rendezvény teljes megfinanszírozását sem 
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javaslom. Kérdés, hogy mennyivel lehet lentebb venni a költséget. Az Íjászok 
támogatására 250.000.- Ft-ot javaslok. 
Orbán Antal települési képviselő 
A tűzijátékot el lehet hagyni. 
Basky András polgármester 
Ezt én nem javaslom, mert erre sokan mennek ki. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
A tűzijáték rendkívül környezetszennyező hatású. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Volt már olyan, hogy nem volt tűzijáték. Most az egyszer a lakosság is vállaljon 
valamit a sportcsarnok beruházásából. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Az íjászokkal egyeztetni kell, hogy mennyiből tudnak kijönni. 
Basky András polgármester 
A programot elfogadjuk, a plusz 1 millió forintot nem tudjuk hozzá biztosítani, ha 
tudunk szponzori támogatókat találni, akkor megvalósul a program teljes egészében. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A költségvetésből nem tudunk adni 1 millió forint támogatást. 
Basky András polgármester 
A program rendben van, a 2 millió forint rendben van, ha lesz szponzori támogatás, 
akkor mehet a teljes program. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Rendben van. Aki elfogadja a XXII. Lajosmizsei Napok programját azzal, hogy az 
1.000.000.–Ft nem biztosítható jelenleg, a programsorozat maradéktalan 
megvalósításához lehetőség szerint szponzorokat kell bevonni. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
55/2015. (VI. 24.) PEB hat. 
XXII. Lajosmizsei Napok programjának  
elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
   selő-testületnek a XXII. Lajosmizsei Napok programtervezetét, 

hozzá a plusz 1.000.000 forintot nem tudja biztosítani jelenleg, a 
programsorozat maradéktalan megvalósításához lehetőség szerint 
szponzorokat kell bevonni. 
Határidő: 2015. június 25. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
8.) Napirendi pont 
Egyedi új buszvárók létesítése 
Sebők Márta bizottság elnöke 
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Miből tudjuk megfinanszírozni a buszmegállókat. Az ősszel térjünk vissza erre, mert 
akkor már látjuk a költségvetési forrást. 
Belusz László bizottsági tag 
Válasszuk ki, hogy milyen irányba induljunk el. 
Basky András polgármester 
El kell indítani ezt a történetet. Valamilyen szinten készítsük elő. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Elindítanánk az engedélyezési eljárást és őszre meglátnánk, hogy van-e rá pénz. 
Kovács Gábor főépítész 
A Kecskemét és Pest felőli buszmegálló területei nem egyforma méretűek. 
Belusz László bizottsági tag 
Az „A” változat tetszik, a B, C. változat praktikusabb. Egyet tudok érteni a „B” 
változattal. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Én is el tudom fogadni a „B” változatot. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e más javaslat? A bizottság a „B” változatot támogatja. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
56/2015. (VI. 24.) PEB hat. 
Egyedi új buszvárók létesítése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek, hogy egyedi új buszvárók létesítése kapcsán a  „B”  
   változatot támogassa. 
   Határidő: 2015. június 25. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
9.) Napirendi pont 
Utca névtáblák beszerzése 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ezzel kapcsolatban is ugyanaz a véleményem, mint az egyedi új buszvárók 
létesítésével, hogy októberre javaslom áttenni a megvalósítást, amikor már látszik a 
költségvetés alakulása. 
dr. Balogh László jegyző 
Az irányt el kellene dönteni, a helyi vállalkozókat keresni. Ki kellene alakítani más 
álláspontot a tekintetben, hogy milyen legyen és ajánlatokat beszerezni helyi 
vállalkozóktól. A 2014. év nem úgy alakult a vállalkozóknak, ahogy szerették volna. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Nekem a 2-es verzió lenne a megfelelő, hogy feliratos. 
Belusz László bizottsági tag 
Megvizsgálnánk a közterületeken a kis oszlopos lehetőséget. 
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Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A városban lévő utcáknál ki kellene tenni a táblát az oszlopra. A kisebb helyeken elég 
lenne a kisebb megjelölés. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Nekem a 2-es változat tetszik. 
Kovács Gábor főépítész 
Az oszlopos billentős megoldások nagyon lehangolóak voltak, amit láttunk máshol. Ha 
a források engedik, akkor elegáns megoldásokat kellene alkalmazni, a rendezett 
közterületen az utca névtáblák kerüljenek ki, azokat sima táblákkal kellene megoldani. 
Belusz László bizottság tag 
Ezek az árak óriási magasak, a helyi vállalkozókat mindenképpen megpróbálnánk.  
Sebők Márta bizottság elnöke 
Milyen árajánlatokat kérjünk be milyen ismérvek alapján? 
dr. Balogh László jegyző 
Úgy kell bekérni az árajánlatokat, ahogy a technológiát előírjuk. 
Kovács Gábor főépítész 
Azt kell eldönteni, hogy induljon-e tábla kihelyezés, mennyiért, vagy egyáltalán nem 
akarjuk. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kérjünk árajánlatot az oszlopos variációkra, plusz a ház falára teendő variációkra. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A főúton el kellene gondolkodni azon, hogy valamiféle nívósabb táblát elhelyezni a 
ház falára. A két buszmegálló mellé egy nívósabb információs táblát kellene 
kihelyezni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kérjünk árajánlatot a helyi vállalkozóktól. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Lehet, hogy meg lehet keresni a vállalkozókat. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az 5-ös és 2-es variációra kérjünk ajánlatot, s a nem frekventált helyekre. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A főútról nyíló utcák kivételével mindegyik utcára. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki 
elfogadja azt, hogy az utca névtáblák beszerzésére október tájékán kerüljön sor, 
amikor már a költségvetés alakulása látható, viszont az irányt meg kellene határozni, s 
az 5-ös és a 2-es variációra kellene árajánlatot bekérni helyi vállalkozóktól is azzal, 
hogy az 5-ös variációnál a tábla a felirat mellett piktogram ábrázolást is tartalmazzon, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 1 tartózkodással – 1 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
57/2015. (VI. 24.) PEB hat. 
Utca névtáblák beszerzése 

HATÁROZAT 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága az utcanevek megjelenítésével kapcsolatban javasolja, 
hogy az előterjesztés melléklete szerinti 2-es és 5-ös variációkhoz hasonló 
táblák megvalósítására a polgármester kérjen be árajánlatokat helyi 
vállalkozóktól is azzal, hogy az 5-ös variációnál a tábla a felirat mellett 
piktogram ábrázolást is tartalmazzon, majd az előterjesztés az októberi soros 
ülésre kerüljön előkészítésre.  
Határidő: 2015. június 25. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
10.) Napirendi pont 
Lajosmizse Városi Labdarúgó Club kérelme 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum kiszolgáló épületén megvalósítandó 
fejlesztéshez a pályázati önrészhez 1.624.952.- Ft támogatásra lenne szüksége a 
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Clubnak. 
Dodonka Csaba pályázati referens 
Padlástérből szeretnének kialakítani öltöző és zuhanyzó részt. A nyertes pályázat 
esetén támogatjuk. 
Belusz László bizottsági tag 
Az önkormányzaté az épület, az értéke ezzel növekszik.  
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki 
elfogadja a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club kérelmét, s a Lajosmizsei Városi 
Labdarúgó Sportcentrum kiszolgáló épületén megvalósítandó fejlesztéshez a pályázati 
önrészt az 1.624.952.- Ft-ot nyertes pályázat esetén az általános tartalék terhére 
biztosítja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
58/2015. (VI. 24.) PEB hat. 
Lajosmizse Városi Labdarúgó 
Club kérelme 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az  
  előterjesztés határozat-tervezetét, hogy a Lajosmizsei Városi Labdarúgó  
                      Club részére a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum kiszolgáló  
                      épületén megvalósítandó fejlesztéshez a pályázati önrészt az 1.624.952.-  
                      Ft-ot nyertes pályázat esetén az általános tartalék terhére biztosítsa. 
  Határidő: 2015. június 25. 
  Felelős:     A bizottság 
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11.) Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú „Középületek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című  konstrukcióra 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, nyilatkozni kell, hogy ezt a projektet meg kívánjuk-e 
valósítani és a pályázatot benyújtjuk hozzá. A pályázat 100 %-os támogatottságú. A 
Lajosmizse, Attila utca 6. és Rákóczi utca 30. szám alatti óvodák épületenergetikai 
fejlesztésére irányulna a pályázat benyújtása. Ezt tudjuk támogatni. Ezzel kapcsolatban 
kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja, hogy a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú „Középületek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című konstrukcióra a pályázat benyújtásra 
kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
59/2015. (VI. 24.) PEB hat. 
Pályázat benyújtása a KEOP-2015-5.7.0  
azonosító számú „Középületek kiemelt  
jelentőségű 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú „Középületek kiemelt jelentő- 
  ségű pályázatának benyújtását az előterjesztés határozat-tervezetének 
  megfelelően. 
  Határidő: 2015. június 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
12./ Napirendi pont 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kérem, hogy Horváth Sándor pályázati referens mondjon erről néhány szót. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Az önkormányzat által fenntartott intézményi eszközök, épületek karbantartására 
lehetett támogatást kérni. Beérkeztek az árajánlatok. Három célterületre pályáznánk. 
Lenne a főbejárat feletti előtető esővíz elvezető csatornájának javítása bruttó 495.300.- 
Ft összegben, a LED fényújság bruttó 1.635.728.- Ft összegben, és a szabadtéri 
színpad felületének felújítása bruttó 400.000.- Ft, összesen bruttó 2.531.028.- Ft 
összegbe kerülne ezeknek a megvalósítása. Egy dolgot határoznánk meg, hogy a 
támogatás maximált összege mennyi lehet. Ehhez 500.000.- Ft önerő szükséges. 
Behoztam a tavalyi nyertes projekteket. 522 pályázatot támogattak. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. Nincs. Elfogadásra 
javaslom a pályázat benyújtását és az 500.000.- Ft –os önerő biztosítását. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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60/2015. (VI. 24.) PEB hat. 
Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra pályázat benyújtása  

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ellenőrző 
  Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közmű- 
  velődési érdekeltségnövelő támogatásra a pályázat benyújtásra kerül- 
  jön az előterjesztés határozat-tervezete szerinti feltételek szerint. 
  Határidő: 2015. június 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
13./ Napirendi pont 
Egészségház fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos pályázat hiánypótlásához 
szükséges döntés 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kérdezem Horváth Sándort, hogy mondjon erről néhány szót. 
Horváth Sándor pályázati referens 
A támogatás elnyerése esetén az Egészségházban a jelenlegi 1 kazán helyett 2 korszerű 
kazán kerülne beszerzésre. A melegvíz-termelés segítéséhez 3 db napkollektor 
beépítése szükséges. A padlástér szigetelése is megvalósulna. A pályázat kapcsán az 
önkormányzatot terhelő kiadás összesen bruttó 9.766.101.- Ft lenne. Egy kimutatást 
kell készíteni arról, hogy az Egészségházban lévő szak- és alapellátások hogyan 
oszlanak meg az épületben. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javasoljuk az 
Egészségház fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos határozat-tervezetet. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
61/2015. (VI. 24.) PEB hat. 
Egészségház fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos  
pályázat hiánypótlásához szükséges döntés 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2015. június 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
14./ Napirendi pont 
Szent Vendel szobor, tájékoztatás szóban 
dr. Balogh László jegyző 
A Szent Vendel szobor olyan rossz állapotban van, hogy restaurálásra volna szükség. 
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Sebők Márta bizottság elnöke 
Ebben most nem döntünk. 
 
dr. Török Tamás bizottsági tag 13.00 órakor eltávozott az ülésről, a bizottság a 
továbbiakban 4 fővel határozatképes. 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy nyílt ülésünk napirendi pontjainak végéhez érkeztünk, 
megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, 
hozzászólása?  
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket 
ezennel berekesztem 13.05 órakor, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében 
folytatjuk. 
 
 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
  Sebők Márta sk.    Belusz László sk. 
  PEB elnöke     PEB tagja 
        jkv. aláírója 
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