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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
32/2015. (V. 20.) PEB hat.  2014. évi ellenőrzési jelentés 
33/2015. (V.20.) PEB hat.  Számviteli feladatokban felmerült 

hiányosságok munkajogi felelősségének 
kivizsgálása 

34/2015. (V. 20.) PEB hat.  Javaslat a 2015. évi záró mérleg 
könyvvizsgálóval való kivizsgáltatásra 

35/2015. (V. 20.) PEB hat.  Testületi anyagok képviselőkhöz történő 
eljuttatására 

36/2015. (V. 20.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének …/2015. (….) 
önkormányzati rendelete a 2014. évi 
költségvetés végrehajtásáról 

37/2015. (V. 20.) PEB határozat  A Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal beszámolója a 2014. évben végzett 
munkájáról 

38/2015. (V. 20.) PEB hat  Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének …/2015. (….) 
önkormányzati rendelete a 
környezetvédelemről szóló 7/2008. (III. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

39/2015. (V. 20.) PEB hat.  A 2015. évi Környezetvédelmi Nap 
       program-tervezetének elfogadása 
40/2015. (V. 20.) PEB hat.  Ugrina Csaba szolgalmi jog bejegyzésével 

kapcsolatos kérelme 
41/2015. (V. 20.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzatának 

tulajdonában lévő viziközmű-vagyon 
vagyonértékelésével kapcsolatos döntések 
meghozatala 

42/2015. (V. 20.) PEB hat.  Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására pályázat 
benyújtása 

43/2015. (V. 20.) PEB hat.  Új buszvárók létesítése 
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44/2015. (V. 20.) PEB hat.  Reklámvitrin elhelyezése 
45/2015. (V. 20.) PEB hat.                      Pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés  
                                                        feltételeit javító fejlesztések támogatására 
46/2015. (V. 20.) PEB hat.  Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 

Általános Iskola működtetői feladatainak 
ellátásáról döntés 

47/2015. (V. 20.) PEB hat.  A lajosmizsei 2627/1, 2627/30, 2625/8 és  
0666. hrsz-ú közterületek névadása 

48/2015. (V. 20.) PEB hat.  Városmarketing Csoport létrehozása 
49/2015. (V. 20.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
átfogó beszámolója a 2014.évi 
tevékenységéről 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2015. május 20-án, szerdán 9.00 órakor, a  
                Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésen megjelentekről 
  
Jelen vannak:  Sebők Márta   bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
Igazoltan van távol: dr. Török Tamás 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
      Dömötör Klára Edit irodavezető 
      dr. Tóth Andrea irodavezető 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Tengölics Judit IGSZ vezetője 
      Guti Istvánné Művelődési Ház vezetője 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, 1 fő igazoltan 
van távol az ülésről. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, nekem lenne javaslatom, hogy az Egyebek 
napirendi pont kerüljön felvételre. Aki egyetért a meghívó szerinti napirendi pontok 
tárgyalásával, és a kiegészítéssel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
1./ A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszá-  dr. Balogh László 
     molója a 2014. évben végzett munkájáról    jegyző 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …../2015. (…..) önkormányzati rendelete a 2014. évi költség- polgármester 
     vetés végrehajtásáról 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     ……/2015. (…..) önkormányzati rendelete a 2014. évi költség- polgármester 
     vetés végrehajtásáról 
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4./ 2014. évi ellenőrzési jelentés      Basky András 
          polgármester 
5./ A 2015. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének el- Basky András 
      fogadása 
6./ I. Ugrina Csaba szolgálati jog bejegyzésével kapcsolatos ké- Basky András 
      relme         polgármester 
     II. Vételi ajánlat tétele a lajosmizse 844/3. helyrajzi számú in- Basky András 
     gatlan vonatkozásában       polgármester 
7./ Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában lévő vi- Basky András 
     ziközmű-vagyon vagyonkezelésével kapcsolatos döntések  polgármester 
     meghozatala 
8./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatá- Basky András 
     sára pályázat benyújtása      polgármester 
9./ Új buszvárók létesítése       Basky András 
          polgármester 
10/ Pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fej- Basky András 
      lesztések támogatására       polgármester 
11/ Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola mű- Basky András 
      ködtetői feladatainak ellátásáról döntés    polgármester 
12/ A lajosmizsei 2627/1, 2627/30, 2625/8 és 0666. hrsz-ú közte- Basky András 
      rületek névadása       polgármester 
13/ Városmarketing Csoport létrehozása     Basky András 
          polgármester 
14/ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazda- Basky András 
      sági Szervezete átfogó beszámolója a 2014. évi tevékenysé- polgármester 
      géről 
15./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
2014. évi ellenőrzési jelentés 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Felkérem dr. Csikai Zsolt belső ellenőrt, hogy adjon tájékoztatást a napirenddel 
kapcsolatban. 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
A belső ellenőrzés független tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadói tevékenység, 
mely az ellenőrzött szervezet működését segíti elő, és fejleszti. Remélem, hogy az 
általam elkészített ellenőrzési jelentések szubjektív megállapításokat nem 
tartalmaznak. Minden megállapítás jogszabályi hivatkozásokkal van alátámasztva. 
Egyetlen egy megállapítással kapcsolatban sem volt olyan észrevétel, hogy a 
megállapítás nem valós. Ezzel a nagyon népszerűtlen munkával szeretném elérni azt a 
célt, hogy a Polgármesteri Hivatalnak a működési színvonalának növelését 
elősegíthessem. Köszönetet szeretnék mondani a polgármester úrnak, hogy a munkám 
függetlenségét biztosították. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Én is szoktam ellenőrzést végezni. Köszönöm. Az EU-s támogatások fejlesztése című 
vizsgálathoz szeretnék kérdezni.  
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Gázbeszerzésről szeretnék érdeklődni. 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Jelentkezett egy cég, és ajánlatot tett az önkormányzatnak, hogy ha a gázszolgáltatóval 
a fennálló szerződést felmondják és egy új szerződést kötnek, akkor ebből az 
önkormányzatnak megtakarítása származik. A szerződés létrejött, ebből származik 
megtakarítása az önkormányzatnak. Mindettől függetlenül a DÉGÁZ a szerződését 
felmondta, 2015. június végén  szerződés meghiúsult. Az új szerződés 2015. június 30-
val fog létrejönni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kötöttek-e új szerződést? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
A régi szerződés keretében a régi cég van megbízva, ennek a közbeszerzésnek az 
eredményéről nem tudok beszámolni. A GDF 2015. június 1-től a nagy fogyasztók 
részére nem szolgáltat gázt. A szerződés eredménye 30-70 %-os megtakarítás, a cég 
nem kér díjazást ezért. 
Basky András polgármester 
Több cégtől kértünk be árajánlatot előzetesen. Aki nekünk a legjobb árajánlatot adta,  
ahhoz képest versenyeztette meg a cég az árakat. Ez nem EU-s forrásból történt, ez a 
támogatás. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Itt keletkezett a tényleges megtakarítás, a téves problémák tisztázódtak. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A 2013. évi helyi adók tárgyában végzett ellenőrzés. Milyen ajánlatokat tud tenni, 
hogy az Adócsoport munkája hatékonyabban tudjon működni. 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Jogszabállyal nem tudom a választ alátámasztani. Az Adócsoport túlterhelt, rengeteg 
adatszolgáltatási előírással terheltek, nagyon kevés kapacitásuk marad, vagy nem 
marad az adóalapoknak a helyszíni felülvizsgálatára. A konkrét ellenőrzésekre nincs 
kapacitásuk, ezért az adóhátralék mértéke magas, tartósan 20 % körüli adótartozás van. 
Ez azért nem biztos, hogy jó, mert egy idő után le fogják írni. Az önkormányzat jól 
járna akkor, hogy ha tudna kapacitást fordítani az ellenőrzésre. 
dr. Balogh László jegyző 
Egyetértek a belső ellenőr úrral, azonban megjegyzem, hogy 30-40 millió forinttal 
csökkent a kintlévőség. Ami a kintlévőséget illeti, a korábbi időszakokhoz képest 
jelentős csökkenés van. Ennek az az oka, hogy a Szűcs-Galsi Irodával kötöttünk 
szerződést. Mi magunk is szoktunk inkasszókat benyújtani. A kintlévőségekről azt is 
el kell mondani, hogy a behajtás ideje 5 év, plusz a következő év december 31-e. Ez a 
80 millió forint körüli kintlévőség az elmúlt 5-6 évnek a terméke. Meg kell ezt 
vizsgálni. Vannak olyan személyek, akik sportot űznek abból, hogy alakítanak egy 
céget és fél év múlva eltűnnek, amikor eljön az adófizetés ideje. A felszámolás alatt 
lévő cég esetében benyújtjuk az igényünket, ennek 5.000.- Ft költsége van, ezt 
leírhatjuk veszteségként. Mindannyiunknak feladata, hogy a közpénz után menjünk. 
A létszámemelést meg lehet fontolni. Komoly anyagi, illetménybeli problémák vannak 
a csoportnál. A kollégák a minimálbér körül keresnek, hiába mondjuk, hogy akkor 
lehet hazamenni, ha a munka elkészült, túlórát nem tudok fizetni.  
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Leginkább a középfokú végzettségűek tisztességes megélhetése nem igazán biztosított 
ilyen rezsi költségek mellett. Amikor a költségvetést tárgyaltuk, én ezt a problémát 
felvetettem, csatlakoztak is az intézmények. Én azt hiszem, hogy a garantált 
bérminimumból megélni nehezen lehet.  
A házban óriási bérfeszültségek vannak így is. Ha az adócsoportban lévő 4-5 
személynek akármilyen privilégiumot adok, azért, hogy elvégzik a munkájukat, ez 
feszültséget fog okozni. Így is látom, hogy a kollégák el kezdtek állást keresni. 
Megfelelő szakembert nehéz lesz találni.  
Az adók túl vannak tervezve erre az évre, néhány nagyobb vállalkozás pedig elment 
Basky András polgármester 
Keressünk arra megoldást, hogy a bevételeink növekedjenek, és a leterheltség is 
kezelhető legyen. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A jegyző úr tegye meg az intézkedést. 
dr. Balogh László jegyző 
Mindenki elvégzi a munkáját, az Adócsoport bérét nem tudom növelni a többi kolléga 
rovására. 
Basky András polgármester 
A köztisztviselői bérfejlesztés központilag napirenden van, de addig is valamilyen 
megoldást kell tenni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A következő ellenőrzési jelentés, az „Önkormányzati vagyongazdálkodás 
szabályszerűség”. Erről néhány gondolatot szeretnék hallani. 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
A jelentés 2. számú melléklete tartalmazza a jelentős észrevételeket. Jelentős 
észrevételeket tettem a Pénzügyi Iroda működésével, szabályozottságával, és 
munkájával kapcsolatban. A jogszabályokban előírt aktualizált szabályzatokkal nem 
rendelkeztek, én jelentős hibának tartom, hogy a 2013. január 1-el az önkormányzat 
tulajdonába került víziközmű vagyon nyilvántartásba vétele elmaradt. Ezt sem a 2013. 
évi, sem a 2014. évi mérleg nem tartalmazza. Nem történt meg ennek a szerződés 
szerinti nettó 140 millió forint értékű vagyonnak a nyilvántartásba vétele. Jelentős 
hibának számít a számviteli törvény szerint az a hiba, ami a 100 millió forint feletti 
értéket meghaladja. 
Az ellenőrzési jelentés alapján a jegyző úr intézkedési terv készítésére kötelezte a 
pénzügyi irodavezetőt. Az intézkedési terv végrehajtását -  késve ugyan, -  a pénzügyi 
irodavezető jelentette. Átadásra került egy anyag, ami a szabályzatokat tartalmazza. 
Az intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzésére vizsgálat és a vagyongazdálkodási 
utóvizsgálat a jövő héten kezdődik. A szabályzatokat én darabra átvettem, véleményt a 
vizsgálat lezárása után tudok mondani róla.  
Nem realizálódott az ellenőrzés megállapításai közül az a javaslat, hogy az 
önkormányzat tulajdonába került viziközmű vagyon nyilvántartásba vételre kerüljön, 
annak ellenére, hogy 2014. októberében a Pénzügyi Iroda vezetője írásban ígéretet tett 
arra, hogy a 2014. év IV. negyedévében az állományba nem vett adatokat 
nyilvántartásba veszi. 
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Sebők Márta bizottság elnöke 
Ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni, ezt a napirendi pontot le kellene zárni. Ezekkel 
az ellenőrzési jelentésekkel egyet kellene érteni. Szavazásra bocsátom és javaslom, 
hogy a bizottság fogadja el a belső ellenőr 2014. évi jelentését. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
32/2015. (V. 20.) PEB hat. 
2014. évi ellenőrzési jelentés 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
  2014. évi ellenőrzési jelentést. 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (….) 
önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Egész évben egy könyvelő azért dolgozik, hogy az év végi mérlegbeszámoló, vagy a  
zárszámadás lehetőség szerint hibátlan legyen, teljes körű legyen, és minden adat, és 
minden rendelkezésre álló információ és bizonylat a könyvelésre kerüljön. 
Megkérdezem a pénzügyi iroda vezetőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Természetesen igen. A belső ellenőri jelentéshez is szeretnék hozzáfűzni.  A 
tájékoztató adatok, táblák, kimutatások között szerepel a vagyonmérlege az 
önkormányzatnak. Külön Lajosmizse, és külön a társulás vagyonmérlege lett 
összesítve. Ebből valóban a 2013. január 1-jén visszakapott viziközmű vagyon 
hiányzik, ez a 6-os melléklet, a vagyonkezelésbe adott eszközöknek az értéke 
pontosításra szorul. 
A belső ellenőrnek az intézkedési terv 7. pontjára feljegyzés készült, ezt továbbadnám, 
mert nem hiszem, hogy ismeretes, hogy amit mi reagáltunk és átadtunk minden egyes 
intézkedési pontra. A vagyonnal kapcsolatosan készült egy feljegyzés a pénzügyön, 
amit a Csikai úr megkapott. Arra, hogy miért nem került be a viziközmű vagyon, kettő 
válasz van. Az egyik, hogy 2012. december 20-án volt a testületi ülés, amelyen 
döntöttek arról, hogy vagyonkezelésbe kerül a BÁCSVÍZ-től visszakerülő vagyon. 
December 21-én megkötötték a szerződést, amelyben a BÁCSVÍZ a 2012. X. 31-i 
adatoknak megfelelő bruttó értéket nettó értéken közölt az önkormányzattal, azzal a 
kitétellel, hogy 2013. március 31. napjáig ezt a szerződést módosítják a 2012. 
december 31.-i értékek pontosításával. Ez megtörtént 2013. március 26. napján, ez az 
1. számú módosítás. Ez az az összeg, ami a Csikai úr belső ellenőrzési jelentésében 
található, 143.703.000.- Ft. Jelen pillanatban az önkormányzat könyveiben volt 35 
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millió nagyságrendű vagyonkezelésbe adott érték, a különbség pedig 108.515.000.- Ft. 
Ennek kellett volna bekerülnie a mérlegbe. Miután 2014. október 17-én a belső 
ellenőrzés során napvilágra került, hogy a Pénzügyi Iroda ezeket a dokumentumokat 
nem kapta meg.  Ezeknek a beszerzése folyamán sikerült megkapnunk a BÁCSVÍZ-től 
a 2014. február 11. napon postára adott, az önkormányzat részére azt a kimutatást, 
amely a 2013-as évről szólt, bezárólagosan a 2013. december 31-i záró adatokkal 
csatornára és vízszolgáltatásra szétbontva. Ezt összevetettük az egyes számú szerződés 
módosításnak a számaival, tehát a 143.703.000.- Ft-al Sajnálatos módon a 2013-as 
nyitó adatok eltérnek  27.136.754.- Ft-al. Tehát e miatt az ellentmondás miatt nem állt 
módjában a pénzügyi irodának csak úgy a 108.515.000.- Ft-ot betenni, vagy el kellett 
dönteni, hogy 135.652.000.- Ft-ot rakunk be. Ennek a vizsgálata jelenleg is tart. 
Egyeztetünk a BÁCSVÍZ-el. 2014. novemberétől folyamatos kapcsolatban vagyunk a 
BÁCSVÍZ-el, és különböző kimutatásokat kérünk meg. Tehát a 2014-es évre, amikor 
én azt a kimutatást októberében megadtam a Csikai úrnak, illetve az egy feljegyzés 
volt, amelyben nyilatkozom azt, hogy a Pénzügyi Irodára a belső ellenőrzés feltárásáig 
nem jutott el sem az előterjesztés kivonata, sem a 2012. december 21-én kötött 
szerződés, tehát az eredeti, amiben a X. hó 31-es adatok voltak, sem a  2013. március 
26-i, tehát az 1. számú módosítás, sem pedig a 2014. február 14-én a BÁCSVÍZ által 
postára adott 2013-as évről szóló kimutatás. Ezeknek a beszerzése után láthattunk 
hozzá a munkához. 
Az intézkedési tervet novemberben tettem meg. A nyilatkozat, amit október 17-én, a 
feltárás napján leadtam, úgymond mertem remélni, hogy csak a 108,5 millió forintot 
belerakjuk, telephelyekre, építményekre, gépekre szétbontva, még jelenleg akkor nem 
ismertem teljes részletében az anyagot. A harmadik az egy elírás volt igazán, mert 
október 1-től próbáltuk belerakni a IV. negyedévet. A BÁCSVÍZ-től folyamatában 
szeptember 30-as záró adatokat kértünk, hogy október 1-től már együttesen csináljuk 
az Értékcsökkenést, hogy egyforma legyen a kimutatásunk. A másik, hogy 
ellentmondás a nyitó adatokban van, sajnálattal kell közölnöm. A másik, hogy a 
BÁCSVÍZ nyilvántartása nem kompatibilis, mert náluk nem helyrajzi számos a 
kimutatás, hanem leltári számos a víz és csatorna elemek kimutatása. Nálunk az 
analitikánk helyrajzi számos, építményre, épületekre, gépre. Az ő leltári számos 
kimutatását nem tudtuk megfeleltetni a mi kimutatásunkkal. Sajnálatos módon nem 
tudunk értelmezni olyanokat, ami lakossági átvett ivóvíz bekötéshez telek, vagy 
építmény, gép vagy felszerelés, vagy mi. Jelen pillanatban a BÁCSVÍZ-nek az 1. 
számú módosításának a melléklete, ami részletes, s ebből az analitikánkat kellett volna 
ebből felvinni, nem tudjuk megfeleltetni. Ezen dolgozunk a BÁCSVÍZ-zel. Erre adja a 
választ tulajdonképpen az, ami 2011. évben a CCIX-es törvénnyel megjelent, ami 
2015. december 31-ig előírja az önkormányzatoknak a viziközmű vagyon 
felértékelését, ebből kifolyólag már remélhetőleg kompatibilis, helyrajzi számos és 
értékkel ellátott nyilvántartás fog születni, és mind a kettő nyilvántartás, a BÁCSVÍZ-é 
is, és az önkormányzaté is egyforma lesz. Ez a két dolog tehát a kompatibilitás, és a 
nyitó adatokban lévő 27 millió forintos eltérés az, ami megakadályozta azt, hogy a 
pénzügyi irodán fel tudjuk vinni. Főkönyvi számban a Csikai úrnak novemberében 
leadott javaslatában az intézkedési terv 7. pontjában a javaslata úgy szólt, hogy a  
hármas egyezőséget követelte meg a főkönyv, az ingatlanvagyon kataszter, és a 
Földhivatal nyilvántartása között. Erre az egyezőségre igyekeztünk mindenképpen 
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odafigyelni. Ez az Áhsz. 30-as törvény (2) bekezdésében is benne van. Azért mondtam 
a Csikai urat, mert a javaslatában ez benne van szó szerint. Az intézkedési tervem 
feljegyzésében ezt vállaltuk. A Földhivataltól november hónapban megkértük 
Lajosmizsére az összes földhivatali nyilvántartást. Ennek az egyeztetése megtörtént. A 
feljegyzésemben egy oldal az, ami a pénzügyi irodára 2006. év óta nem érkezett 
szerződések listája. Ezeket raktuk helyre.  
Basky András polgármester 
Biztos, hogy mindenki megpróbált jól dolgozni, hibát követtünk el, ezt tegyük helyre. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
A Pénzügyi Iroda azon van, hogy helyre fogjuk tenni.  
Jelen pillanatban a viziközmű vagyon értékelésére vár a pénzügy, addig pedig csak azt 
tudom csinálni, hogy a BÁCSVÍZ-zel egyeztetem a 2013. január 1-es nyitó adatait, 
hogy akkor az 1. számú szerződésben, a polgármester által átvett szerződésben foglalt 
értékek az irányadók, és rossz a 2013. február 14-ről szóló kimutatásuk nyitó adata, 
tehát mi a teendő vele. 
Basky András polgármester 
Az a teendő vele, hogy helyre kell tenni. Egy megoldás van, hogy amikor a 
vagyonértékelés megtörténik, az testületi ülés anyaga lesz, hogy törvényi 
kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni, itt a viziközmű vagyonunkat teljes 
egészében fel kell méretni, akkor kompatibilis lesz mindennel, s ott a könyvekben 
akkor ennek megfelelően december 31-ig helyére kell tenni. Akár merről kezdjük a 
megoldásokat találni a hibákra, és nézzük az adatokat, fogunk tudni hibát találni, mert 
ennyi adathalmazt és ennyi mindent hibátlanul elvégezni szinte lehetetlenség. Ha 
elkövettük a hibát, ki is fogjuk javítani. A felelősséget vállalni kell mellé és a 
megoldás megvan, mert ha a viziközmű vagyont felértékeltetjük, akkor ott minden a 
helyére fog kerülni. Meglesz a hármas egyezőség is. Ez van, majd megoldjuk. Nem 
tudunk most mit tenni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ezt én nem fogom elfogadni, hogy egy pénzügyesnek nincs információja arról, hogy 
van egy 100 millió forintos vagyon, amit valahová le kell könyvelni. A pénzügyesnek 
be kell tudni szerezni a könyveléshez szükséges információkat, testületi ülésről, 
bizottsági ülésről és mindenhonnan. Azt sem tudom elfogadni, hogy nincs módosítva a 
mérleg, és hogy a 2014. évi mérlegünk nem hiteles. Azt sem tudom elfogadni, hogy a 
BÁCSVÍZ-nél mi van, eltér a két mérleg egymástól. Én a magam részéről óriási 
hibának tartom, hogy nem történt kijavításra a hiba, s hogy a pénzügyi irodavezető 
nem teremtette meg a feltételeit, hogy rögzíthető legyen a vagyon a könyvekben.  Nem 
tudom, hogy ez tudatos károkozás? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Nem tudatos hiba. Számviteli törvény alapelve szerint a valódiságra törekedtünk és a 
bizonylati elv betartására. Jelen pillanatban a megfelelő bizonylat nem áll 
rendelkezésre. 
Sebők Márta bizottság elnök 
Be kell szerezni a megfelelő bizonylatot. Valószínű a BÁCSVÍZ-nél megvan.  
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
2013. január 1-jén 35 millió forint nettó értéken szerepelt vagyonkezelésbe adott 
eszköz szerepelt Lajosmizse Város Önkormányzata könyveiben. Innentől kezdve 
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ebben példának okáért olyan gépek vannak, amik 2013-ban „0”-ra vannak beírva. 
Jelen pillanatban őnáluk ez még beazonosíthatatlan. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ezt nem most kell keresni. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Ezt nem most keresem, hanem ezt már november óta folyamatosan keresem. A hivatali 
beszámolóban is látható, hogy 359 a teljesség igénye nélkül az önkormányzat 
pénzügyi irodájának a határidős munkája egy évben. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A pénzügyi vezetői feladattal ez sajnos együtt jár. 
dr. Balogh László jegyző 
Törvényi kötelezettségünk van, jogszabálysértés esetén jelzéssel kell élni a testület 
felé. Az Mötv. 53. §-a 1. k.) bekezdésében a jegyző jogszabálysértő döntések esetén  
kötelezettséggel tartozik. A hivatali munka megosztásban az aljegyző asszony, aki 
törvényességi szempontból az anyagokat vizsgálni szokta. Nagy késéssel kaptuk meg a 
zárszámadási rendelet-tervezetet a pénzügyi irodavezető asszonytól, csütörtökön 3 óra 
magasságában. Folyamatosan az óta egyeztettünk, amennyi lehetőségünk nekünk volt. 
Tulajdonképpen tegnap este egyeztettünk itt a polgármester úrral, dr. Csikai Zsolttal, 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető asszonnyal, aljegyző asszonnyal, én magam 
arról a variációról, amit most itt láthatunk. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az 
éjszaka készült a tegnapi megbeszélés alapján egy javított változat a pénzügyi iroda 
vezető asszonytól, ezt mi nem tudtuk kiosztani, mert nem láttuk. Holnapra 
megpróbáljuk megnézni. Ma délután még másik bizottság van, holnap délelőtt 
Felsőlajoson lesz ülés, délután pedig képviselő-testületi ülés lesz. 
Az anyagban a legjelentősebb hiba a viziközmű vagyon mérlegbe való nem 
szerepeltetése. Erre mindenképpen fel kell hívnom a bizottságnak és majd a testületnek 
is a figyelmét. 
Miután a mostani anyagra, amit tárgyalunk, aljegyző asszony 7.55 órakor 
észrevételeket tett, megkérem aljegyző asszonyt, hogy ismertesse a jelenlegi anyaggal 
kapcsolatban feltárt hiányosságokat, amik már a reggel átdolgozott anyagban 
valószínű, hogy kijavításra kerültek. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A zárszámadási rendelet-tervezetnek elkészült egy első verziója, amelyet 2015. május 
14-én 12.45 órakor kaptunk kézhez papíralapon. Ezt követően történt egy egyeztető 
megbeszélés és elkészült egy második korrekciója a zárszámadási rendeletnek. A 
felsőlajosi zárszámadási rendeletet pénzügyi irodavezető asszony részére átadtam. Az 
abban meglévő hiba javításra kerül a 3. verzióban, ezt kapta meg a testület.  Én a 
második verziót véleményeztem, miután nem tudok minden verziót külön 
véleményezni. Az a 4. verzió, ami hajnal ½ órakor érkezett meg a jegyző úrhoz. 
Ami kijavításra került a harmadik verzióban az előterjesztés 1. oldalán, ott volt egy 
tévedés, amely szerint az utolsó bekezdés azt tartalmazta, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 6. napi hatállyal jelölte meg a 
költségvetési renser hatálybalépését, de ez helyesen február 9.-e. Én ezt 
észrevételeztem, s ez már javításra került. Az eredetiben február 6-a szerepelt, ez a 
rendelet kihirdetésének a napja. 
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A vagyonról az ellentmondásosság benne van. Az ÁHT-nak a 91. §. (2) bekezdése 
visszautal a 24. § (4) bekezdésére, tartalmazza azt, hogy mely kimutatásokat kell a 
Képviselő-testületnek tájékoztatásul bemutatni. A vagyon része volt a rendelet-
tervezetnek. a 2. verzióban. Figyelemmel az ÁHT 87. § b.) pontjára, az éves költséggel 
összehasonlító módon kell elfogadni a zárszámadási rendelete a Képviselő-testületnek. 
Én azt a javaslatot tettem, hogy ki kell venni a vagyont a rendeletből, mert a 
költségvetés sem tartalmaz vagyonkimutatást. Arra is javaslatot tettem, hogy a 
vagyonra vonatkozóan az önkormányzatnak egy határozatot kell hozni, arról tegnap 
délután egyeztettünk a jegyző úr által említett résztvevőkkel. Megfogalmaztuk ezt a 
határozatot.  
Harmadik verzió két határozat-tervezetet tartalmaz, egyik a költségvetési maradvány 
jóváhagyása, a beszámoló felülvizsgálata. A beszámoló jóváhagyásának határozat-
tervezete marad és kell, ha azon módosítás kell, akkor azt végre kell hajtani. A 
költségvetési maradvány határozat-tervezetét javaslom, s ebben az előző naphoz 
képest az álláspontomat én is felülvizsgáltam, és addig, amíg korábban úgy gondoltam, 
hogy határozat-tervezettel hagyjuk jóvá, én célszerűnek látnám most, hogy ez a 
költségvetési rendelet melléklete legyen.  
A költségvetési rendelet utolsó mellékleteként beépülne a költségvetési maradvánnyal 
kapcsolatos táblázat.  
Úgy gondolom, hogy a vagyonkimutatás tábla formai tagolása jogszabályilag nem 
felel meg a 4/2013-as kormányrendelet 30. § és 5. melléklet előírásainak. Én itt 
alábontási problémákat látok benne, hogy miként kell alábontani. 
Lajosmizse záró rendelkezése is tartalmazott egy olyan hatályon kívül helyezést, ami 
felesleges volt, mert ezt az önkormányzat már megtette februári ülésén, amikor 
utoljára módosította a költségvetési rendeletet. A törvényességi észrevételek ezek 
voltak. Adódott még egy számszaki eltérés a költségvetési rendeletben, de ez egy 
kisebb nagyságrendű kerekítésből adódó, így nem kell vele foglalkozni. 
Sebők Mára bizottság elnöke 
Miért nem megfelelő bontásban készült a zárszámadás? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
A 4/2013-as kormányrendelet melléklete szerint megfelelő bontásban van a mérleg, 
minden egyes alábontás, ahol nincs adat, ott nem tudom szerepeltetni. Az benne van, 
ami analitikált adatokkal rendelkezik az önkormányzat. Van analitika, a Földhivatallal 
történő egyeztetésünk megtörtént, a főkönyvi egyeztetésünk megtörtént. Jelen 
pillanatban a katabiner rendszert, illetve az IGSZ-ben a sáfár rendszert 2014. 
decemberében el kezdtük átfordítani, mert 1,5 éve az IGSZ, az Egészségház és az 
Óvoda benne volt a könyveiben. Innentől kezdve ez most tisztázva van, mert 
tulajdonképpen, amit az analitikából ki tudtak szedni a kollégáim, azt tartalmazza a 
mérleg. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ezt én a magam részéről nem tudom elfogadni. 
Az a verzió, maradjunk annyiban a zárszámadási rendeletben, ami a képviselőkhöz 
kijutott, ott az 1. számú mellékletben szeretném kérdezni a 2014. évi összevont bevétel 
mennyi? Itt azoknak a módosított tételeknek kellene szerepelni, ami a 2014. évi 
februári költségvetési törvénymódosítással kapcsolatban elébünk került. Itt eltéréseket 
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látok a helyi adók, az átengedett központi adók, bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 
bevételek között. Miért vannak ezek az eltérések?   
 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Jelen pillanatban a módosító 7-es készítését nem én végeztem, mivel a költségvetést is 
én készítette. Az egyik kollégával, átnéztük, és a részbontást nem emelte be a 3-as 
mellékletből az 1-es mellékletbe. Összesítésében jó, a 3-as melléklet, a részadatokat 
tartalmazó tábla jó, innentől kezdve az ellentmondás a 7-es-ből adódik. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A hármas számú melléklet működési bevételek részletezése. Itt eltérést tapasztaltam. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Ez a részletezése az 1.2.1-nek és az 1.2.2-nek. Ez a valós adat. Ez a költségvetésben 
alátámasztott valós adat. Itt volt a módosító 7-es-be, hogy nem emelte be a kolléga az 
1-es mellékletbe. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ezért nem a kolléga a felelős, hanem a főnöke. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Sajnos az elmúlt időszakban két fő létszám hiánnyal dolgozott az iroda, (nem régóta 
van, hogy kapott az iroda 2 fő dolgozót), így az elmúlt időszakban szabadságot is 
nehezen tudott kivenni a pénzügyi iroda vezetője és dolgozói a nagy mennyiségű 
adatszolgáltatási adminisztráció és óriási munkamennyiség miatt. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ezt a zárszámadást a magam részéről elfogadni nem tudom. 100 millió forinttal nem 
egyezik a beszámoló. A vagyonra is el kell számolni az értékcsökkenést, három 
oszlopos módszert ismer a rendszer. Csillaggal megjelöltük a mérleg eszköz sorába, 
hogy majd melyik részen kell javítani, de a forrásoldalt már nem csillagoztuk be, azt 
sem csillagoztuk be, hogy ha majd elszámoljuk egyszer az értékcsökkenést, - mert az 
sincs szabályszerűen elszámolva – ráadásul még a vagyonra is el kell számolni az 
értékcsökkenést, hogy az majd a zárszámadás melyik sorában fog csillagként 
megjelenni. Sem a számviteli törvény, sem az önkormányzatok gazdálkodásáról szóló 
törvény ezt a csillagos módszert nem ismeri, csak három oszlopos módszert ismer úgy, 
hogy előző év, előző év változásai, és a tárgyév. Ez nekem nagyon fáj, hogy 100 millió 
forintos eltérés van a mérlegben. Viszont, ha a Képviselő-testület nem fogadja el a 
zárszámadást, akkor a város nem kap támogatást. Akkor ki lesz a hibás, a Képviselő-
testület? A Képviselő-testület sem tudja, és nem is akarja ezt felvállalni, ezért arra az 
elhatározásra jutottam, hogy a zárszámadást tudomásul veszem a következő 
feltételekkel: 
A polgármester urat arra kérem, - és kérem a bizottsági tagokat, hogy ezeket a 
határozati javaslatokat szavazzuk meg, - hogy készítsen egy intézkedési tervet. Az első 
határozat úgy szól, hogy a számviteli feladatok el nem végzése miatti munkajogi 
felelősség kivizsgálását kérjük a polgármester úrtól és ennek eredményében a feltárt 
hibák tudatában induljon fegyelmi eljárás az ügyben. Aki ezzel egyetért, kérem, 
jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 1 tartózkodással - az 
alábbi határozatot hozta: 
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33/2015. (V.20.) PEB hat. 
Számviteli feladatokban felme- 
rült hiányosságok munkajogi 
felelősségének kivizsgálása 

 
HATÁROZAT 

 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgár- 

mester úr készítsen egy intézkedési tervet. A számviteli feladatok el nem 
végzése miatt munkajogi felelősségek kivizsgálását kéri a bizottság a 
polgármester úrtól, és hogy a feltárt hibák tudatában kezdeményezze a 
munkáltatói jogkör gyakorlójánál a fegyelmi felelősség kivizsgálását. 

     Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A másik határozati javaslatom, mivel jelentős és ismétlődő hiba van a számviteli 
nyilvántartásban és a vagyonkimutatásban, ezért a 2015. évi záró mérleget független 
könyvvizsgálóval kérjük felülvizsgáltatni, és a Pénzügyi Bizottság tegyen javaslatot a 
könyvvizsgáló személyére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: 
34/2015. (V. 20.) PEB hat. 
Javaslat a 2015. évi záró  
mérleg könyvvizsgálóval 
való kivizsgáltatására 

HATÁROZAT 
 
    
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mivel jelen- 
  tős, és ismétlődő hiba van a számviteli nyilvántartásban és a  
                      vagyonkimutatásban, a 2015. évi záró mérleget kéri felülvizsgáltatni 
   független könyvvizsgálóval. A könyvvizsgáló személyére a Pénzügyi  
                      Ellenőrző Bizottság kíván javaslatot tenni. 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A harmadik határozati javaslatom az, hogy van az Önkormányzatnak egy SzMSz-e. 
Az SzMSz-ben benne van az, hogy a képviselő-testületi tagoknak a tárgyalás előtt 5 
nappal el kell juttatni az anyagot. Szíveskedjenek ezt betartani ilyen nagyobb lélegzetű 
témákban főleg, mint a költségvetés és a zárszámadás, mert ezt így átlátni, 
áttanulmányozni képtelenség. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
35/2015. (V. 20.) PEB hat. 
Testületi anyagok képviselők- 
nek időben történő eljuttatására 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, tegyen olyan 
  javaslatot, hogy a képviselő-testületi ülések napirendi pontjainak anya- 
  gai minden alkalommal az ülést megelőző 5 nappal kerüljenek kiadásra 
  a képviselő-testületi tagokhoz. 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
A bizottság elnök asszonya mondta, hogy nem tudják elfogadni a zárszámadást, mivel 
a vagyonkimutatásban hibák vannak. Nagy tisztelettel szeretném kérni, hogy mivel a 
vagyonkimutatás nem része a zárszámadási rendeletnek, a bizottság fogadja el és 
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A vagyonkimutatásban jelentkező 
probléma más, ez nem része a zárszámadásnak. Tekintettel arra, hogy mindenkinek 
vannak kötelezettségei emberi és jogszabályi. Jogszabályi kötelezettség, hogy az 
Mötv. szerint a gazdálkodásért a polgármester a felelős, a biztonságáért a Képviselő-
testület. Amennyiben május 31-ig nem jelenik meg a Kormányhivatal honlapján az 
elfogadó határozat, úgy 2015. július 1. napjától nem részesül állami támogatásban az 
önkormányzat. A gazdálkodás biztonságát ez tönkre teszi. A vagyonbiztonság helyre 
fog állni. A vagyonkimutatási hiba nem gátolhatja azt, hogy elfogadják ezt a 
zárszámadást, ami a vagyonkimutatást nem tartalmazza. A vagyonkimutatás nem része 
a zárszámadásnak. Ilyen szempontból nem kell függetlennek lenni, tesznek intézkedést 
arra, hogy minden hiba kijavításra kerüljön és tesznek intézkedéseket a kijavításra. 
Ezzel nem szeretnék befolyásolni senkit, de mégis ezt el kellett mondani, mert az 
önkormányzat működését ez nem veszélyeztetheti. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Ezt nem lehet helyre tenni? 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
A jelenlegi évben lehet helyre tenni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Elfogadom, hogy nem része a vagyonkimutatás a zárszámadásnak. 
dr. Balogh László jegyző 
A zárszámadásnak nem része a vagyonkimutatás. 
Basky András polgármester 
Az az anyag, ami itt van, néhány változtatás lesz benne. A Képviselő-testület részéről 
helyre kerülnek azok az anyagok, amiben problémák vannak. A főösszeg rendben van. 
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Sebők Márta bizottság elnöke 
Az önkormányzat működőképességét biztosítani kell. Garanciát szeretnék arra, hogy a 
pénzügyön rend legyen Ez Lajosmizse város érdeke. 
 
 
Basky András polgármester 
Néhány változtatást Csikai úrral átbeszéltünk és azt állapítottuk meg, hogy ha így van 
elfogadva, akkor nincs benne olyan dolog, ami nem derült ki számunkra. Amit tudunk 
hibát, azt tudjuk orvosolni. Két lehetőség van, hogy ezeket az átvezetéseket, amiket 
átbeszéltünk, elfogadjuk a zárszámadást is a tett kiegészítésekkel. A másik lehetőség, 
hogy a zárszámadást levesszük a napirendi pontról és újra tárgyaljuk 30-án. 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Február 20-án beépítésre került az anyag, módosítani a Kormányhivatalnál rögzítésre 
került adatokat csak miniszteri engedéllyel lehet, úgy hogy adatlapot kell kitölteni és 
meg kell állapítani az összes hibát, ami technikailag megvalósíthatatlan. A javításra 
május 30-ig nincs rá mód. Ha nincs május 31-ig elfogadó határozat, akkor június 1-től 
nincs támogatás az önkormányzat részére. Nem szabad az önkormányzatot olyan 
helyzetbe hozni, hogy megvonják az állami támogatást. Az egy másik kérdés, hogy a 
Képviselő-testület elfogadja, mert nem tehet jó szándékkal mást, mert nem szabad 
tönkre tenni a várost, s ahhoz ragaszkodik a testület, hogy a mulasztások ne 
maradjanak elmarasztalás nélkül.  
Basky András polgármester 
Amiket beszéltünk 3. verzióban, azokat érdemes lenne átbeszélni, amitől 
helyreállnának azok a problémák, amik még vannak, hogy a testületi ülésen tisztán 
látva tudjon szavazni mindenki. A 17. oldalon és a 19. oldalon a közhatalmi bevételek 
egy összegben szerepelnének, azok rendben vannak. Az egy összegű számok és az 
alábontások rendben vannak. A beltartalmat kivesszük belőle. A 21. oldalon lévő 
közhatalmi bevételek részletezése tábla az a helyes. Azok a számok, amik innen 
kikerülnek, azok a 3. mellékletben a megfelelő sorban a megfelelő összegben 
rendelkezésre állnak. Ez az egyik probléma kör, hogy ha három szám nem helyesen 
szerepel, s kivesszük belőle a sort, felső szám jó, az alábontások a 21. sorban a 
közhatalmi bevételeknél megtalálhatók. Ez az egyik módosítás. A másik ilyen dolog, 
hogy a pénzmaradvány, amely a 13. oldalon van a kimutatás szerint, az innen kikerült, 
és átkerül a rendelet mellékletébe. A pénzmaradvány, ami összesen 78.256.000.- Ft, 
átkerül a rendelet mellékletébe. 
dr. Balogh László jegyző 
A számok ugyanezek maradnak és a tábla is ugyanez marad, csak nem egy határozattal 
fogadjuk el, mert úgy szól a jogszabály, hogy aki rendeletben fogadja el, az 
rendeletben, aki társulás, az határozattal. Miután mi rendelettel szabályozzuk, 
rendelettel kell jóváhagyni. Az elhangzott módosítások meg fognak történni.  
A rendelet-tervezetet kell szavaztatni azzal, hogy a rendeletnek a vagyon nem része. A 
rendeletet a viziközmű vagyon könyvekbe való be nem vezetése nem érinti. Van két 
határozat-tervezetünk. A 11. oldalon az I. határozat-tervezet kikerül, hiszen arról 
beszéltem, hogy a rendelet mellékletébe kerül, nem az előterjesztésnek a melléklete 
lesz, hanem a rendeletnek a melléklete, s a 16. melléklete lesz az új anyagban. 
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A II. határozat-tervezetből lenne az I. számú határozat-tervezet, - mert az elsőt 
töröltük, - azzal, hogy annak a 6. pontját törölnénk, és a tegnap esti vezetői 
megbeszélésen született egy új határozat-tervezet, amit II. határozat-tervezetnek 
neveznénk, a 2015. évi vagyonmérleg felülvizsgálatáról, ami úgy szólna, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az előterjesztés VIII. pontjában is szereplő BÁCSVÍZ Zrt  vagyonkezelésébe 
adott viziközmű vagyon 2015. évi mérlegbe valós értéken történő szerepeltetéséről, a 
vagyonértékelést követően szereplő értéken gondoskodjon, és a jelentős hibára való 
tekintettel gondoskodjon a 2015. évi mérleg könyvvizsgálóval történő 
felülvizsgálatáról.  
Sebők Márta bizottság elnöke 
Azt kérem kiegészíteni, hogy a könyvvizsgáló személyére a Pénzügyi Bizottság tegyen 
javaslatot.  
Van még egy határozat-tervezet, ami a felelősségre vonást foglalja magában.  
dr. Balogh László jegyző 
Ezeket már megszavazta a bizottság, most a rendelet-tervezetnek az elfogadása kell, 
hogy megtörténjen. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az elhangzott módosításokkal az alábbi határozatot hozta: 
36/2015. (V. 20.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének …/2015. (….) önkormányzati ren- 
delete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek La- 
  josmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi  
  költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét 
  az elhangzott módosításokkal. 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2014. évben végzett 
munkájáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Felkérem dr. Balogh László jegyző urat, hogy adjon tájékoztatást. 
dr. Balogh László jegyző 
2013. március 1-el a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal felállításra került.   
Mint ahogy elmondtam, szervezeti egységenként készült a beszámoló. Ha kérdés van, 
megpróbálunk válaszolni. 
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Sebők Márta bizottság elnöke 
Valószínű, hogy a hivatal jól végzi a munkáját. 
Belusz László bizottsági tag 
Szépen kidolgozott anyag, az 51.oldalon egy jövőképpel zár, látjuk a munka 
mennyiségét és javaslatokat is megfogalmaz a változatásra. 
Köszönjük a Hivatal munkáját és elfogadásra javasoljuk. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, hozzászólás, vélemény? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 2014. évben 
végzett munkájáról, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
37/2015. (V. 20.) PEB határozat 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról 

HATÁROZAT 
 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
  Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 2014. évben 
  végzett munkájáról 
  Határidő: 2015. május 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) 
önkormányzati rendelete a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Módosításra került a hulladékégetés szabálya. Belterületen hulladék égetés nincs, 
külterületen hatósági engedéllyel igen. 
Pályázatot szoktunk kiírni a „Virágos Lajosmizséért” benyújtott pályázatokra. Az 
5.000.- Ft-ot csekély értékűnek tartom, ez nem elég ösztönző, javaslom, hogy ezt 
emeljük fel 50.000.- Ft-ra. Ez motiválóbb.  
Basky András polgármester 
Korábban is ennyi volt, s azért szűnt meg, mert aki sok pénzt tud beinvesztálni a 
kertjére, hogy szép legyen, s azt még jutalmazzuk 50.000.- Ft-al. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Én azt javaslom, hogy ne kertre írjuk ki, hanem utca frontra. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Itt a pénz nem lehet akadály, csak a szándék kell. 
Basky András polgármester 
Be kellene venni ebbe a vállalkozásokat is, és a magán személyeket. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
El tudom fogadni, hogy 50.000.- Ft legyen az első 3 díj. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
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Itt elhangzott több módosítás. Ezt a rendeletet mindenképpen el kellene fogadni. Erről 
lenne célszerű dönteni. 
Jövő évben május 31-ről május 10-re előre hoznánk a környezetvédelmi napot. Mi év 
végéig kidolgoznánk egy olyan rendelet-tervezetet, ami a jövőre vonatkozna, ahol az 
adandó díjakat újraszabályoznánk és kidolgoznánk a kategóriának megfelelő díjazást. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az idén legyen 20.000.- Ft, 2016-tól 50.000.- Ft a díj. Ezt a rendelet-tervezetet 
fogadjuk el. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A takarítási napot meg kellene szervezni negyedévente. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A magam részéről ezt tudom támogatni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A P+P parkolónál óriási a gaz. Ez közterület. 
Kovács Gábor főtanácsos 
Voltam kinn, ezt rendezzük. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
November tájékára behozzuk a módosított rendelet-tervezetet, ami 2016-ra 
vonatkozna. 
Belusz László bizottsági tag 
Lomtalanításra fix nap legyen meghatározva. 
Basky András polgármester 
Ezek nem olyan egyszerű történetek, az Izsák COM-al erről beszélünk. 
Sebők Márta bizottságelnöke 
Van-e a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a rendelet-tervezetet azzal, hogy 20.000.- Ft 
legyen a „Virágos Lajosmizséért” pályázat győztesének a díja 2015. évben, 2016. évre 
pedig rendelet-módosításra kerüljön sor, amiben kidolgozásra kerül a díjkategóriának 
az újraszabályozása a hozzá tartozó díjazással együtt. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
38/2015. (V. 20.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2015. (….) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről  
szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek La- 
  josmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvé- 
  delemről szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendeletének módo- 
  sítását azzal, hogy a „Virágos Lajosmizséért” pályázat győztesének 
  díja 20.000.- Ft legyen 2015. évben, 2016. évre pedig rendelet-módo- 
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  sításra kerüljön sor, amiben kidolgozásra kerül a díjkategóriának  
                      az újraszabályozása a hozzá tartozó díjazással együtt, s a pályázat  
                      győztesének díja 50.000.- Ft legyen. 
 
  Határidő: 2015. május 22. 
  Felelős:     A bizottság 
5./ Napirendi pont 
A 2015. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az EGYSZI 40.000.- Ft-ot, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde 40.000.- Ft-ot, a Művelődési Ház és Könyvtár 30.000.- Ft-ot, IGSZ 30.000.- 
Ft-ot, a jegyző úr is 30.000.- Ft-ot szeretne a Hivatal részére a Környezetvédelmi Nap 
keretében igényelni. Én az IGSZ részére többet gondoltam adni. 
dr. Balogh László jegyző 
A fennmaradó 30.000.- Ft-ot kinek adjuk? 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Plusz 10.000.- Ft-ot az óvoda részére, plusz 20.000.- Ft-ot az IGSZ részére javaslok, 
így az IGSZ kapna 50.000.- Ft-ot, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde is 50.000.- Ft-ot. 
Kérdezem, hogy van-e más javaslat? 
Amennyiben nincs, javaslom, hogy a bizottság fogadja el a 2015. évi 
Környezetvédelmi Nap program-tervezetét azzal, hogy az Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 40.000.- Ft-ot, a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde 50.000.- Ft-ot, a Művelődési Ház és Könyvtár 30.000.- 
Ft-ot, az IGSZ 50.000.- Ft-ot, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 30.000.- 
Ft-ot kapjon a Környezetvédelmi Nap keretében megvalósítandó programjához. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
39/2015. (V. 20.) PEB hat. 
A 2015. évi Környezetvédelmi Nap 
 program-tervezetének elfogadása 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a 2015. évi Környe- 
  zetvédelmi Nap program-tervezetének keretén belül: 

- az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális  Intézmény:    40.000.-Ft, 
- a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Böl- 

csőde:         50.000.- Ft, 
  -  a Művelődési Ház és Könyvtár:     30.000.- Ft, 
  - az IGSZ:        50.000.- Ft, 
  - Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal.   30.000.- Ft 
 
  támogatást kapjon környezetvédelmi programjának megvalósításához. 
  Határidő: 2015. május 21. 
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  Felelős:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
I. Ugrina Csaba szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos kérelme 
II. Vételi ajánlat tétele a lajosmizsei 844/3. helyrajzi számú ingatlan 
vonatkozásában. 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kérem a polgármester urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
Basky András polgármester 
Ugrina Csaba szeretne út szolgalmi jogot kapni az ingatlanára bejárás miatt a  
gépállomási iskola udvarára vonatkozóan. Ha ráteszünk egy szolgalmi jogot az 
önkormányzati ingatlanra, akkor értékcsökkenés lesz. Másrészt a saját ingatlanát 
9.200.00.- Ft-ért eladnák. Szilágyi Ödön 6.600.000.- Ft-ra értékelte fel a lakást. 
Tegyünk-e ajánlatot, hogy ezt az ingatlant megvesszük? 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Mire tudja az önkormányzat használni és milyen állapotban van? 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Szolgálati lakásnak lehetne használni. 
Basky András polgármester 
Van a Szeleiféle lakás, abban két üzlet van. Érdemes lenne-e megvenni, 28 millió 
forintért tartják. 
Van egy másik lakásvásárlási lehetőség is. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Én a Szelei házat jónak tartom, mert ez egy jól frekventált helyen van. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás a napirendhez? Nincs. 
Két határozat-tervezet van, a I. a szolgalmi jogra vonatkozik, a II. a vételi szándékra. 
Szolgalmi jogot nem engedélyezünk Ugrina Csaba részére. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
40/2015. (V. 20.) PEB hat. 
Ugrina Csaba szolgalmi jog bejegyzésével 
kapcsolatos kérelme 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága az előterjesztés határozat-tervezetét javasolja a  
  Képviselő-testületnek elfogadásra. 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
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Ugrina Csaba vételi ajánlatával kapcsolatban az itt felmerült többféle lehetőségre 
tekintettel a II. határozat-tervezetről nem szavaztatok, arról majd a képviselő-testületi 
ülésen döntünk. 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában lévő viziközmű-vagyon 
vagyonértékelésével kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Felkérem Basky András polgármester urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
Basky András polgármester 
Amikor a költségvetést elfogadtuk, eltettünk 8 millió forintot a BÁCSVÍZ részére. Fel 
kell méretnünk a vizet, és a csatorna részt is. A viziközmű törvény kimondja, hogy 
amikor átadjuk, akkor fel kell értékeltetni. Állásfoglalást is kértünk, hogy a meglévő 
vagyonunkat is értékeljük fel. 
 
A beérkezett árajánlatok a következők: 
 
SZIL-INVEST Kft.   7.890.000,- Ft + ÁFA azaz 10.020.300,- Ft 
VIZITERV Environ Kft.  7.810.000,- Ft + ÁFA azaz 9.918.700,- Ft 
VIKÖV Víziközmű Kft.  7.662.000,- Ft +ÁFA azaz 9.730.740 Ft 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben 
nincs, javaslom, hogy a legolcsóbb ajánlatot fogadjuk el, ez pedig a VIKÖV 
Víziközmű Kft ajánlata, ami 7.662.000.- Ft + ÁFA, azaz: 9.730.740.- Ft. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
41/2015. (V. 20.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában  
lévő viziközmű-vagyon vagyonértékelésével kapcsolatos 
döntések meghozatala 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy az 1. pontja egészüljön ki 
  az alábbiakkal:  
 

- A VIKÖV Viziközmű Kft kerüljön megbízásra, akinek az ajánlata   
   7.662.000.- Ft+ÁFA, azaz: 9.730.740.- Ft.  
 
Határidő: 2015. május 21. 
Felelős:     A bizottság 
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dr. Balogh László jegyző 
A főkönyv és a kataszter közötti egyezőséget fogjuk tudni biztosítani, itt a megfelelő 
számokat kapjuk meg. 
dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető 
2015. december 31-ig kell vagyon értékeltetni. 
 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
Arra kell törekedni, hogy még ebben az évben megkapjuk az értékeket, mert akkor 
most sem tudjuk bevezetni. 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
A most elfogadott szervezettel kötött szerződés elfogadási határideje mi lesz? A III. 
negyedév végén már egy rögzített anyagnak kell lenni, nehogy ne legyen főkönyv. 
dr. Balogh László jegyző 
Ha a Képviselő-testület eldönti, akkor augusztusra adatot fognak szolgáltatni. 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Lajosmizse város polgármestere átvett egy szerződést, benne van sok-sok elem. Van 
egy több oldalas bizonylat, aminek aktiválását meg kell oldani. A vagyonértékelés 
szempontjából kiinduló pont lesz ez a szerződés szerinti értékelés, nehogy más legyen 
a vagyonértékelés. 
dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető 
Az árajánlatot ennek tudatában kértük meg. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. 
 
 
8./ Napirendi pont 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 
benyújtása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Három témában írnak ki pályázatot. Kérnék ebben polgármester úrtól tájékoztatást. 
Basky András polgármester 
Egy pályázat nyújtható be. Az Egészségháznak a kazáncseréje energia megtakarítást 
eredményezne. 75 %-os támogatottságú ez a pályázat. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az igényelhető maximális támogatás mértéke 30 millió forint lenne. A pályázat 
benyújtásának határideje 2015. június 9. 
Basky András polgármester 
Át kell gondolni azokat a dolgokat, amiket megvalósítani szeretnénk. Azok a 
feladatok, amik előttünk vannak, látjuk, hogy mekkora összeget fog felemészteni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ennek a forrása meg van jelölve, céltartalékként szerepel, vagy célmaradványként? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Egyelőre nincs megjelölve az előterjesztésben, hogy konkrétan mire szeretnénk 
pályázni, eldöntik a bizottságok, hogy mire szeretnének pályázni. Ez még nem is 
tartalmaz forrásmegjelölést, így nem tartalmaz pályázat benyújtására sem 
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felhatalmazást. A bizottságok döntései során kikristályosodik, hogy mit szeretnének 
támogatni, akkor az ülésre el kellene készíteni a kiosztós határozatot a cél érdekében 
forrásmegjelöléssel. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az Egészségházra gondoltunk. 
Basky András polgármester 
Az önrész 10.900.000.- Ft az Egészségház pályázatához. 
 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm szépen. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
42/2015. (V. 20.) PEB hat. 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására pályázat benyújtása 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az „Egész- 
  ségház energetikai korszerűsítésére” legyen benyújtva pályázat, mely- 
  nek pályázati önrésze 10.924.000.- Ft. 
  Határidő: 2015. május 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
9./ Napirendi pont 
Új buszvárók létesítése 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Egy tatabányai cég buszmegállókat létesítene. Az a döntés született, hogy ellentétben 
az ajánlatokkal, a városközpontban szeretnék elhelyezni ezt a két ajánlatot. A 
városközpontban olyan buszmegállót valósítsunk meg, ami a településhez jobban illik. 
A tatabányai cég ehhez hozzájárul. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Azzal járul hozzá, hogy egy reklámvitrint szeretne elhelyezni cserébe a központban. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Mi a bizottsági tagoknak a véleménye erről? Meg kellene várni, hogy az utcák 
felújítása milyen hangulatot fog a városközpontnak adni és utána kellene foglalkozni 
ezzel. Várjuk meg, hogy a projekt befejeződik. 
Belusz László bizottsági tag 
Az nem kérdés, hogy ez az építészetileg kialakult buszmegálló kerüljön kivitelezésre, s 
most, ne várjunk vele. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Eső és szél ellen mennyire véd? 
Kovács Gábor főtanácsos 
Az átláthatóságra minden nap szükség van, az eső elleni védelem biztosított, a szél 
elleni védelem is biztosított. 
Belusz László bizottsági tag 
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Egységes buszmegállók legyenek.  
Sebők Márta bizottság elnöke 
I. határozat-tervezet. A Képviselő-testület megbízza a polgármester urat, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg, hozza a Képviselő-testület elé. 
Basky András polgármester 
Felvetődött az, hogy további buszmegálló látványtervet is kérjünk be. Van-e valakinek 
erre javaslata. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Lehetne olyat, hogy egy látványtervet készíteni a buszvárók vonatkozásában. 
Dodonka Csaba pályázati referens 
A nyertes pályázóval kötöttünk szerződést. 
Belusz László bizottsági tag 
A most behozott javaslat illeszkedik a város egészéhez. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Mindenképpen folyamatba kell helyezni az ügyet. Óriási az elégedetlenség a 
buszvárók tekintetében. 
Basky András polgármester 
Ideje, hogy rendbe tegyük a buszvárókat, hogy az ideutazóknak is megelégedésére 
legyen. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Én még egy látványtervet szeretnék látni, hogy minél szebb legyen, majd ezt követően 
döntsön a Képviselő-testület. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
43/2015. (V. 20.) PEB hat. 
Új buszvárók létesítése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy még egy  
  látványterv legyen bekérve az új buszvárók létesítése tárgyában, majd  
  ezt követően döntsön a Képviselő-testület 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
 
Sebők Márta bizottsági elnök 
A II. határozat-tervezet a reklámvitrin elhelyezése. A Dózsa telepi buszmegállókat 
javasoljuk ingyenes típusúra. A reklámvitrinről később döntünk. Aki elfogadja ezt, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
44/2015. (V. 20.) PEB hat. 
Reklámvitrin elhelyezése 

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

telepi buszmegálló legyen, az ingyenes típusú buszmegállókra a  
reklámvitrin helyezése később kerüljön meghatározásra. 

  Határidő: 2015. május 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
10./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Pályázatot írtak ki a „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” 
címmel. A pályázat célja az önkormányzati fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést 
szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó 
kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy bővítése, fejlesztése. 
A beruházási összköltség 50 %-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás. 
A pályázat benyújtásának határideje 2015. május 29.  
Építőipari munkálatok: nettó 5.731.200.- forint + 1.547.424.- forint Áfa = bruttó 
7.278.624.- forint. 
Eszközbeszerzés: nettó 5.552.000.- forint + 1.499.040.- forint Áfa = bruttó 7.051.040.- 
forint. 
A beruházás értéke: bruttó 14.329.664.- forint.  
A saját forrás mértéke a nettó beruházási érték 25 %-ból és a teljes áfa összegből 
tevődik össze, azaz 2.820.800.- forint saját forrás + 3.046.464.- forint Áfa = 
5.867.264.- forint, amely összegből áfa bevallást követően 3.046.464.- forint 
visszafizetődik az önkormányzat részére. 10 millió forintos támogatottságunk van. 
Kérdés, hogy szabad-e az ovi konyhájába 15 millió forintot beinvesztálni. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Ezeknek a rendszereknek az elszívó rendszere meg van gyengülve, az üstökhöz vizet 
kel vinni. A cél lenne a szagelszívó rendszer kiépítése és kis levegővel való ellátás. A 
villanyt is át kell vezetékelni, vastagabb keresztmetszetű vezetékeket kell venni. 
A 2 db 200 literes üst, 4 lapos gázégő, mosogatógép és multifunkciós gép, ami 
dagaszt. Ezekre lenne szükség. 276 fő az óvodás gyermek létszám, 19 fő a bölcsőde 
létszáma és a dolgozói létszám van még, ami nem jelentős. 
Jelen pillanatban ebben a kis helyiségben főzni már büntetés. A szagtalanítás nem 
megoldott az óvoda konyhájában. 
Sebők Márta bizottsági elnök 
Szabad-e két konyhát fenntartani? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Közel 80 millió forintos beruházást igényelne, ha összevonás lenne. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Azért ilyen magas a költség, mert a KÖJÁL előírásainak megfelelni nehéz. 
Belusz László bizottsági tag 
Ha marad a konyha, akkor a kb. 2 millió forint pályázati önrész függvényében meg 
kell lépni a pályázat benyújtását. 
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Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” 
címmel kiírt pályázat keretében az „óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha” 
célmegjelöléssel a pályázat benyújtását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
45/2015. (V. 20.) PEB hat. 
Pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés  
feltételeit javító fejlesztések támogatására 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
  a „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” című 
  pályázat keretében az „óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha” 
  célmegjelöléssel a pályázat kerüljön benyújtásra az előterjesztés határo- 
  zat-tervezetében foglaltaknak megfelelően. 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
11./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola működtetői feladatainak 
ellátásáról döntés 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kérem dr. Balogh László jegyző urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
dr. Balogh László jegyző 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola fenntartói feladatait a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át, míg a működtetői feladatok 
Lajosmizse Város Önkormányzatánál maradtak. A 3000 fő feletti településeknél az 
iskola működtetési joga az önkormányzathoz tartozik, ez egy kötelező feladat. 
Belusz László bizottsági tag 
Igen, ezt tovább folytatnunk kell, mert kötelező feladat. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Van-e kérdés, vélemény, észrevétel a napirendhez? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
46/2015. (V. 20.) PEB hat. 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola működtetői feladatainak ellátásáról döntés 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
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  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola működtetői 
  feladatainak ellátásáról szóló döntést az előterjesztés határozat-tervezete 
  szerint. 
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
12./ Napirendi pont 
A lajosmizsei 2627/1, 2627/30, 2625/8 és 0666. hrsz-ú közterületek névadása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Elkészült erre vonatkozóan az előterjesztés. 
Az ún. Hobbi-kocsma környékének és a „Baracsi” vagy „Kerekegyházi” út menti 
ingatlanok lakói kérelmére két képviselő társunk azzal keresett meg, hogy a még 
rendezetlen nevű, jellemzően belterületi ingatlanokat ellátó közterületek elnevezéséről 
döntést hozzunk. A folyamat már mintegy 6-7 éve tart, ezúttal egy újabb állomásához 
érkeztünk, hogy a belterületen lévő ingatlanok belterületi jellegű címmel legyenek 
elláthatók.  
Az előterjesztő a közterület elnevezésének javasolja a Kerekegyházi út, esetleg a 
(Kun)Baracsi út elnevezést, és javasolja kerülni a Benei, Ladánybenei, illetve 
Ménteleki elnevezéseket, mivel az értelemszerűen a Méntelek-Ladánybene útra, illetve 
annak egy szakaszára lenne indokolt, továbbá Bene tanya, Berénybene tanya, 
Méntelek tanya és Beneszél utca közterület nevek már vannak, így romlana a 
beazonosíthatóság pontossága. A határozatban javasolja kimondani, hogy mindkét 
oldal esetében az első (Szappanos és Iskola) dűlőkig tart az elnevezés és a házszámmal 
való elláthatóság. 
A lajosmizsei 2627/1, 2627/30, és 2625/8. hrsz-ú közterületek Prímás utcából kiágazó, 
illetve azzal párhuzamos szakaszainak 2015. június 1-i hatállyal Fecske utca nevet, az 
ebből kiágazó köznek pedig Fecske köz elnevezést javasol. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, javaslat? 
Basky András polgármester  
Lehetne „Berényi út” is a „Kerekegyházi út”-nak javasolt út, lehetne Szent Vendel 
utca is, mivel annak a folytatása a Ladánybenei út. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Berénybenei út is lehetne. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Akkor javasoljuk a Berényi utat, illetve a Fecske utca és a Fecske közt az előterjesztés 
szerint. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a lajosmizsei 0666. 
hrsz-ú közterület Berényi út elnevezést kapja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi  határozatot hozta: 
47/2015. (V. 20.) PEB hat. 
A lajosmizsei 2627/1, 2627/30, 2625/8 és  
0666. hrsz-ú közterületek névadása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
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  Ellenőrzési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a 666. hrsz-ú közte- 
  rület elnevezése Berényi út legyen, a másik két közterület neve az előter- 
  jesztés szerint Fecske utca és Fecske köz legyen. 
  Határidő: 2015. május 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
13./ Napirendi pont 
Városmarketing Csoport létrehozása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A gazdasági programunkban szerepelt egy olyan program, hogy Városmarketing 
Csoport létrehozását szeretnénk. Két bizottsági ülésen is beszéltünk arról, hogy a 
földtulajdonosokat fel fogjuk keresni, hogy az ipari övezetbe felsorolt területek eladók 
Lajosmizsén. Az ipari parkkal kapcsolatos pályázatok megjelentek. 
Ezek a kiépítésre szánt feladatok. 
A Városmarketing Csoport tagjai a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság tagjai, és aki még 
akar hozzá csatlakozni. Ezek a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság ülései előtt legyenek fél 
órával. 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki egyetért a Városmarketing 
Csoport létrehozásával, s azzal, hogy a bizottság tagjai a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
tagjai legyenek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
48/2015. (V. 20.) PEB hat. 
Városmarketing Csoport létrehozása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, 
  hogy a Városmarketing Csoport tagjai legyenek: 
 

- Sebők Márta   PEB elnöke 
- Keresztes Ferenc PEB tagja 
- Belusz László  PEB tagja 
- Sápi Zsomborné  PEB tagja 
- dr. Török Tamás  PEB tagja 

 
Javasolja továbbá a bizottság, hogy az ülések a Pénzügyi Ellenőrző 
 Bizottság ülései előtt legyenek ½ órával. 
Határidő: 2015. május 21. 
Felelős:     A bizottság 

 
14./ Napirendi pont 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó 
beszámolója a 2014.évi tevékenységéről 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Minden évben készül beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete munkájáról. Ez most is elkészült. Köszönettel elolvastuk. 
Megállapítható, hogy nagyon sok feladata van az intézménynek. Köszönjük szépen a 
munkájukat, további jó munkát kívánunk. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, én elfogadásra 
javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
átfogó beszámolóját a 2014. évi tevékenységéről. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
49/2015. (V. 20.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2014.évi  
tevékenységéről 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szerve- 
  zete átfogó beszámolóját a 2014. évi tevékenységéről.  
  Határidő: 2015. május 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
15./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Akinek e napirendi pont keretében van hozzászólása, kérem, tegye meg. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Iskolával kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Nem megbántani szeretném az iskola 
vezetőjét. Azt mondtam, hogy vezetési probléma van. Lajosmizsének olyan rossz híre 
van, hogy oda jó hírű pedagógus nem jön. Az óvodában stagnál a létszám, nem a 
szülőkre kell ráfogni ezt a problémát. A jelenlegi igazgatónak kellene teljesíteni. Hiába 
vannak azok a lehetőségek meg, ha egy vezető nem tudja megtartani a fegyelmet és a 
rendet. Kerekegyházára, Kecskemétre viszik el a szülők a gyermekeket. Alsó 
tagozatban azt mondják, hogy elviszik a gyermekeket, ha nem lesz másik vezető. Nem 
a KLIKK-nek kell ezt megoldani, hanem a város vezetésének. 
Basky András polgármester 
Itt teljesen arról van szó, hogy a jelenlegi igazgató nem alkalmas igazgatónak. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Még van egy év a jelenlegi igazgató mandátumából, ha mindenki gondolkozik, akkor 
van eredménye. Rossz híre van a lajosmizsei iskolának. 
Basky András polgármester 
Mik a rossz hírek? 
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Sebők Márta bizottság elnöke 
A szülők maximálisan elégedetlenek a lajosmizsei iskola által nyújtott teljesítménnyel. 
Basky András polgármester 
Van-e javaslat ebben az ügyben? 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Én személy szerint nem tudok javasolni, véleményem szerint külsős személyt kellene 
választani majd abban az időben. Meg kell oldani a problémát, nem lehet azt mondani, 
hogy a KLIKK dolga, a korábbi választáskor valóban nem volt más jobb lehetőség a 
jelenleginél. Ha ez feladatnak ki lenne tűzve, akkor ebben lehetne normális megoldás. 
Basky András polgármester 
Akkor, amikor az igazgató választás volt, a három pályázó közül nem volt más, akit 
választani lehetett volna. Ebben a helyzetben volt egy döntési lehetőség. Érdemes 
lenne valami fórumot találni, ahol egy kicsit átbeszélnénk ezt a dolgot. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Egyetlen egy jelölt sem érte el a jelöltségi szavazatot. Most próbáljunk másképp 
gondolkodni és közösen. Egy városnak az életét az oktatás és a munkahely határozza 
meg. Ezzel a problémával szülők kerestek meg. 
Belusz László bizottsági tag 
Egyetértek ezzel. Másként kell kezelni a gyermekeket, szülőket, nem diktátornak kell 
lenni egy pedagógusnak. Azoktól a pedagógusoktól, akik nem megfelelő, emberi 
hangon beszélnek a gyermekekkel és a szülőkkel, el kell köszönni. 
Sebők Márta bizottsági elnök 
Ez a pedagógus szempontjából nem visz jó irányba. 
Basky András polgármester 
Kérem ebben mindenkinek a segítségét. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Támogatom.  
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása. Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 
12.35 órakor. 
 
 

Kmf. 
 
 
 Sebők Márta sk.      Belusz László sk. 

PEB elnöke       PEB tagja 
        jkv. aláírója 
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