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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2015. március 11-én, szerdán délután 14.00  
               órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta   bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
 
 
Sápi Zsomborné és dr. Török Tamás bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az 
ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Dömötör Klára Edit irodavezető 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Tengölics Judit IGSZ vezetője 
      Sápi Tiborné iskola igazgatója 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek módosító javaslata, vagy 
kiegészítenivalója a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadásra 
javaslom a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek …./2015. (….) önkormányzati rendelete a 2015.  polgármester 
     évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati 
     rendelet módosításáról 
2./ Lajosmizse város Önkormányzatának 2015. évi közbeszer- Basky András 
     zési terve         polgármester 
3./ Lajosmizse Város Local Agenda 21. Fenntartható Fejlődés Basky András 
     Helyi Programja felülvizsgálatának elfogadása   polgármester 
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4./ Együttműködési megállapodás megkötése a Bács-Kiskun  Basky András 
     megyei Önkormányzattal      polgármester 
5./ Út- és járdahálózat fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési Basky András 
     eljárás lezárása        polgármester 
6./ Képviselői indítványok       Basky András 
          polgármester 
7./ Egyebek 
 
1./ 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 
Ez a rendelet a sport- és társadalmi szervezeteknek szétosztott pénzről szól. Az 
Önkormányzati Bizottság ülésén megtörtént a keretösszegek felosztása. 
Egyetlen tiszteletteljes kérésem lenne, hogy a 300.000.- Ft-ot, amit megítéltünk a 
Polgárőrségnek, egyelőre ne utaljuk ki. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, 
észrevétel? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a rendelet-tervezetet. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta. 
20/2015. (III. 11.) 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 Ellenőrzési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  tületnek a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormány- 
  zati rendelet módosítását. 
  Határidő: 2015. március 12. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve 
Sebők Mára bizottság elnöke 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve elkészült. A 
közbeszerzés tárgya út- és járdaburkolatok, felújítások I. ütemének kivitelezése 2015. 
január 23.-tól lenne elindítva, út- és járdaburkolatok II. ütemének kivitelezése a 
pályázat eredményétől függően lenne elindítva az eljárás, parkolók és 
gyalogátkelőhelyek építése 2015. szeptembertől lenne az eljárás elindítva, Szabadság 



 4

tér 6-8 szám előtti térburkolat felújítása, az eljárás megindítása 2015. szeptemberében 
lenne. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, javaslat? Amennyiben nincs, elfogadásra 
javaslom Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
21/2015. (III. 11.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának  
2015. évi közbeszerzési terve 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi köz- 
   beszerzési tervét az előterjesztés határozat-tervezetének mellékle- 
   te szerint. 
   Határidő: 2015. március 12. 
   Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 
felülvizsgálatának elfogadása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Lajosmizse Város Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja tartalma 
kiterjed a helyi környezetügy valamennyi területére, széles spektrumban vizsgálja 
Lajosmizse jelen állapotát és jövőbeni lehetőségeit. A Local Agenda 21 program 
elkészítésében a lakosság is közreműködött. A program hosszú távú fenntarthatósági 
célokat fogalmaz meg a város környezeti, társadalmi és gazdasági jellemzőinek pozitív 
irányba történő fejlődése érdekében. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, 
észrevétel? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Local Agenda 
21 Fenntartható Fejlődés Helyi programjának felülvizsgálatát.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
22/2015. (III. 11.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Local Agenda 21 Fenntartható 
Fejlődés Helyi Programja felülvizsgálatának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Local Agenda 21 Fenntartóható Fejlődés Helyi   
  Programjának felülvizsgálatát. 
  Határidő: 2015. március 12. 
  Felelős:     A bizottság 
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4./ Napirendi pont 
Együttműködési megállapodás megkötése a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzattal 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Felkérem Basky András polgármester urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
Basky András polgármester 
Annak idején elkészítettük a tervet, hogy mik azok a fejlesztések, amiket szeretnénk a 
2014-20-as ciklusban megvalósítani. A megye kapott olyan feladatot, hogy segítse az 
önkormányzatot a pályázati munkában. A megye ennek fejében ezeket a feladatokat 
elvégezné. Azért látom fontosnak, hogy a megyével végeztessük ezt a feladatot, mert a 
megye koordinálja a pályázatokat. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben 
nincs, javaslom az együttműködési megállapodás megkötését a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzattal. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
23/2015. (III. 11.) PEB hat. 
Együttműködési megállapodás meg- 
kötése a Bács-Kiskun Megyei Önkor- 
mányzattal 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az Együttműködési megállapodás megkötését a Bács-Kiskun Megyei 
  Önkormányzattal. 
  Határidő: 2015. március 12. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
Út- és járdahálózat fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Megvolt az ajánlat a Duna Aszfalt Kft-vel. Út- és járdahálózat fejlesztését is ez a cég 
végzi. Kényszerhelyzetben van az Önkormányzat, mert egy nem jól sikerült 
keretszerződésnek megfelelően ez egyoldalú szerződés, ami nem szolgálja mindkét fél 
érdekeit. 
Belusz László bizottság elnöke 
Négy éve van ez a keretszerződésünk, ugyanazon az árakon dolgozik a Duna Aszfalt 
Kft már 4 éve. 
Basky András polgármester 
A lehetőségekhez képest korrekt a megállapodásunk és az ajánlattevőknél is ezek az 
árak voltak. Az út- és járdaépítés egy zárt kör. Én azt gondolom, hogy az a reális 
döntés, ha megszavazzuk. 
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Horváth Sándor pályázati referens 
Az előterjesztés 9. oldalán van egy táblázat, amiben szerepel a „74”-es szám, ezt 
„100”-ra kellene módosítani, ez az értékelési pontszámra vonatkozik. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, elfogadásra javaslom az út- és járdahálózat fejlesztésével kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás lezárását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal –1 tartózkodással, ellenszavazat 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
24/2015. (III. 11.) PEB hat. 
Út- és járdahálózat fejlesztésével  
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  út- és járdahálózat fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás le- 
  zárását. 
  Határidő: 2015. március 12. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Képviselői indítványok 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ezzel kapcsolatban kérek véleményt. Az egyik képviselői indítvány a gépfejlesztésről 
szól, mivel az elkövetkezendő időszak 2020-ig erről fog szólni és annak reményében, 
nagyon szeretném, hogy ha Lajosmizsére új vállalkozások jönnének és Lajosmizse 
népszerűségét, fejlődését, és költségvetését segítenék elő.  
Ipari parkra nincs lehetősége Lajosmizsének, viszont nagyon sok olyan terület van 
magánkézben Lajosmizsén, ami ipari területté van átminősítve. Azt a tulajdonosokkal 
egyeztetném, tájékoztatni kellene a lajosmizsei illetékes tulajdonosokat a befektetést 
illetően. 
Basky András polgármester 
Ha van olyan kiállítás, ahol elő tudjuk adni, hogy Lajosmizse milyen jó ipari 
lehetőségre alkalmas terület. Az érintett területek tulajdonosait hogyan lehetne 
összefogni, vagy egy hirdető táblán kitenni, hogy a lajosmizsei ipari terület van eladó. 
Ezeknek az ipari területeknek nagy többségét a Képviselő-testület hagyta jóvá. 2007-
2008. környékén elég sok érdeklődő volt. Az lemúlt években ezek a megkeresések 
megcsappantak.  
Azok a területek, amik a hűtőház mellett vannak, azokra korábban volt érdeklődő, de 
most már nem. Vannak területek, amik át vannak minősítve, azok közül válogatási 
lehetőség van. Minden lehetőséget meg kell ragadni annak érdekében, hogy ez az 
információ eljusson széles körben. 
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Sebők Márta bizottság elnöke 
Én a magam részéről, - amennyiben járható ez az út – akkor jelenjen meg elektronikus 
formában. Meg kellene egy találkozót ejteni a tulajdonosokkal, beszélgetni velük, 
elmondani, hogy milyen kedvezmények adhatók, például én el tudom azt is képzelni, 
hogy a helyi adókból csökkentenénk az újonnan betelepülő vállalkozások részére. 
dr. Balogh László jegyző 
A helyi adó belső támogatásnak minősül, ez nem valósítható meg. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tartós munkanélküliség esetén sem tudunk adni valamilyen támogatást? 
Basky András polgármester 
Tartós munkanélküliség esetén az állam ad támogatást. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Én javasolnám, hogy tartós munkanélkülinek adjunk egy kicsi támogatást. 
Basky András polgármester 
Összehívni azokat, akik ezen a területen érintettek, az jó gondolat és meglátjuk, hogy 
mi az, ami kihozható velük kapcsolatban. Akiket még meg lehetne keresni, azok a 
nagy ingatlan közvetítő cégek.  
Belusz László bizottság elnöke 
Valamilyen kedvezményt az önkormányzatnak is be kellene vállalni ahhoz, hogy 
minél több ipari vállalkozás települjön be Lajosmizsére. 
Basky András polgármester 
Javasolnám, hogy a tulajdonosoknak az összehívását el kellene végezni, ezt a 
polgármester tegye meg, s a következő ülésre referálunk. 
Sebők Márta bizottsági tag 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is legyen jelen, amikor az ipari területek tulajdonosai 
összehívásra kerülnek. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Ezt a testület áprilisi ülésén tárgyalja. A testület azt tudja kimondani, hogy támogatja 
és az elkövetkezendő ülésen pontosítunk. 
Basky András polgármester 
Most még nem lehet mit támogatni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az én javaslatom, hogy bízzuk meg a polgármester urat, hogy egy fórumot szervezzen 
az ipari területek tulajdonosainak, és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsággal közösen. 
Amennyiben ez elfogadható, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
25/2015. (III. 11.) PEB hat. 
Javaslat fórum létrehozására 
az ipari területek tulajdonosai 
részére 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
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  hogy a polgármester úr egy fórumot szervezzen az ipari területek tulaj- 
  dosainak a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsággal közösen. 
  Határidő: 2015. március 11. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Mi a helyzet az idegen munkavállalók foglalkoztatásával, regisztrációs iroda 
létrehozásával? 
dr. Balogh László jegyző 
Akkor beszélünk magán-munkaközvetítésről, ha az nem a Munkaügyi Központon 
keresztül történik, ez bejelentés köteles, de nem engedélyköteles.  Ha a tárgyi és 
személyi feltételeknek megfelel, akkor kezdhető a tevékenység. A bejelentés nélküli 
tevékenységet szankcionálják. Ezt egyéni vállalkozók és cégek folytathatják. A 
Munkaügyi Központ álláspontja , hogy a helyi önkormányzat akkor láthat el 
munkaügyi közvetítő tevékenységet, ha arra felhatalmazása van. 
Személyi feltételek, hogy cég, vagy vállalkozás folytathat ilyen tevékenységet. A 
cégnek legalább egy alkalmazottja a rendeletben foglalt szakképesítéssel rendelkezzen. 
A 118/2001. Korm. rendelet mondja ki ezt. Elég komoly végzettségű (közgazdaság 
tudományi, jogtudományi, bölcsész, szociológus) embereknek kell lenni, akik ilyen 
tevékenységgel foglalkozhatnak. Van tárgyi feltétel, hogy kell iroda, telefon, szék, 
asztal, illetve 500.000.- Ft-os kaució. A közvetítőnek részletesen tájékoztatni kell a 
foglalkoztatottakat minden szempontból. A külföldi állampolgárokra külön 
jogszabályok vonatkoznak. Ott külön bejelentés van a Munkaügyi Központ felé. Az 
EGT tagokat külön kell jelenteni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ügyfélszolgálati irodát nyithatna az önkormányzat? 
dr. Balogh László jegyző 
Ez bejelentés köteles, a kaució kell, iroda és annak berendezései szükségesek. A 
Munkaügyi Központtal tárgyaltam ez ügyben. 
A bejelentés köteles tevékenység bejelentés nélkül folytatása bírságolandó. 
Basky András polgármester 
Nem támogatnám ezt, mert nincs az emberekről információnk, s nem biztos, hogy 
megfelel a kiközvetített személy a munkavállalóknak. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Azt kellene kiszűrni, hogy ki az a külföldi állampolgárok közül, aki nem munkavégzés 
céljából tartózkodik itt. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, valamilyen 
módon regisztrálni kellene ezeket az embereket. 
dr. Balogh László jegyző 
Olyan jogszabályt kellene alkotni, ami mindenkire kötelező. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Mit lehet tenni a regisztrációval? 
dr. Balogh László jegyző 
A megoldás az lenne, hogy ha kötelezni lehetne mindkét félt, a munkáltatót, és a 
munkavállalót is a bejelentési kötelezettségre. 
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Basky András polgármester 
Az is jó lenne, hogy albérletet ne lehessen kiadni úgy, hogy ne jelentse be ezt az 
Önkormányzathoz a főbérlő. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. 
Van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 
15.10 órakor. 
 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 
 
  Sebők Márta sk.    Belusz László sk. 
  PEB elnöke     PEB tagja 
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