
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
 
Ikt. sz: LMKOH/215-22/2018. 
 
 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
2018. augusztus 13-án hétfőn délelőtt 11.00 órakor megtartott 

  n y í l t   bizottsági ülésről 
 
 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
97/2018. (VIII. 13.) PEB hat. Lajosmizse Vasút utca, Gesztenye utca és  

Bodza utca ivóvíz gerincvezeték építésének 
megrendelése 

 
98/2018. (VIII. 13.) PEB hat. Lajosmizse Vasút utca, Gesztenye utca és  

Bodza utca ivóvíz gerincvezeték építésének 
megrendelése 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2018. augusztus 13-án, hétfőn délelőtt 11.00 
órakor, a Városháza Dísztermében megtartott  n y í l t  bizottsági ülésről. A 9.00 órára 
összehívott PEB ülés kezdési időpontja a PEB-MB együttes ülés elhúzódása miatt 
11.00 órára csúszott). 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
Sápi Zsomborné és Belusz László bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      Rostásné Rapcsák Renáta int. referens 
      Farkasné Őze Angéla mb. pü. irodavez. 
      Szilágyi Ödön Önk. irodavez. 
      Gulyás Attiláné pénzügyi referens 
        
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai nyílt bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, 
hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van jelen. Sápi 
Zsomborné és Belusz László bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről. 
Belusz László a PEB-MB együttes ülésen még jelen volt, és a jegyzőkönyv 
hitelesítését, mint állandó hitelesítő elvégzi. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Kérdezem, hogy van-e még valakinek módosításra, illetve kiegészítésre 
javaslata? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a meghívó szerinti napirendi 
pontokat. 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 Vasút utca, Gesztenye utca és Bodza utca ivóvíz Basky András 
     gerincvezeték építésének megrendelése    polgármester 
 
2./ Egyebek 
 

Zárt ülés 
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1./ Javaslat „Bács-Kiskun Megye Sportjáért Díj” adományozására Basky András 
          polgármester 
 
 
 
1./ Napirendi pont 
Sebők Márta PEB elnök 
Árajánlatok lettek bekérve, két ajánlat érkezett be, egyik a Bácsvíz Zrt. ajánlata: 
24.725.948.-Ft, a másik Makai János ajánlata: 23.996.141.-Ft. 
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében erre a célra 15.000.000.-Ft van 
elkülönítve. 
A kedvezőbb ajánlatot figyelembe véve, a hiányzó pénzügyi forrás 8.996.141.-Ft. 
A beruházás ebben az évben történő megvalósítására két lehetőség van. 

- A hiányzó  8.996.141.-  forintot az Önkormányzat hozzáteszi a költségekhez és 
az eredeti műszaki tartalommal valósítja meg a beruházást. 

- Másik lehetőség, hogy az Önkormányzat két ütemre bontja a beruházást és I. 
ütemként  2018. évben a Bodza és a Gesztenye utcában, valamint a két utcát 
összekötő Vasút utcai szakaszon építteti ki a vízvezetéket.  A Vasút utca többi 
részén a vízvezeték később a II. ütemben épülne meg. 

- Harmadik lehetőség, hogy az egész beruházás 2019. évi költségvetési évben 
valósulna meg, de ebben az esetben az építőiparban tapasztalható áremelkedést 
is be kell kalkulálni.   

Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? 
Basky András polgármester 
Az árajánlatokat bekértük. A Gesztenye utcába és a Bodza utcába visszük be a 
vezetéket. Ez egy végvezeték lett volna. A meglévő vezeték a Boróka utcán 
végigmegy. 
Javaslatom, hogy a Vasút utcai részt kössük rá a Berénybenei útra. Ott van egy 
kiépített mart aszfaltos út. Most csináljuk meg, az ottani lakók ígéretet kaptak arra, 
hogy a vízvezeték megépül, és nem kapnak hitelt, CSOK-ot, ha nem fog megépülni. 
Két lehetőség van, hogy a 15.000.000.- Ft-os részt megcsináljuk az idei évben. A 
2019-es évben a Vasút utcai részt. Én azt javasolnám, hogy ha elkezdjük, akkor 
csináljuk meg az egészet. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Tartalék van 8.400.000.- Ft a Mathiász utcai épület felújítási soron, és azt ide át 
lehetne csoportosítani, és a tűzcsapok telepítés sorról ide át kellene még helyezni 
500.000.-Ft-ot, és akkor megépülhetne az idei évben. 
Basky András polgármester 
A Gesztenye, Bodza utcának az összekötését fontosnak tartanám. Ha valamit 
elkezdünk, fejezzük be. Mi a javaslat? 
Sebők Márta PEB elnök 
Új pénzügyi helyzet van azzal, hogy a Zöld város mennyibe kerül. Mindent arra kell 
összpontosítani, hogy azt meg kell csinálni. Ha hitelfelvétel, akkor egy évi hitelkamat. 
Szavazzunk. 
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Dr. Török Tamás bizottsági tag 
Két ütemben gondolkodnék. Megszűnik a kedvezményes ÁFA. Hatalmas összegek, 
amiben gondolkodunk. Én egy kicsit félek tőle. 
Sebők Márta PEB elnök 
Én 2019-et tudok támogatni. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Két ütemet javaslok. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e más javaslat, kérdés? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a bizottság 3 nem szavazattal – 0 igen, 0 tartózkodás – az alábbi határozatot 
hozta: 
 
97/2018. (VIII. 13.) PEB hat. 
Lajosmizse Vasút utca, Gesztenye utca és  
Bodza utca ivóvíz gerincvezeték építésének 
megrendelése 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága nem javasolja elfogadásra  
   az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. augusztus 15. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, hogy két ütemben valósítsuk 
meg a Vasút utca, Gesztenye utca és Bodza utca ivóvíz gerincvezeték építését, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – 1 nem szavazattal, tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
98/2018. (VIII. 13.) PEB hat. 
Lajosmizse Vasút utca, Gesztenye utca és 
Bodza utca ivóvíz gerincvezeték építésének  
megrendelése 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja az  
   előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. augusztus 15. 
   Felelős:     PEB 
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2./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdezem, hogy e napirend keretében van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, nyílt ülésünket 
berekesztem 11.15 órakor, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

  Sebők Márta      Belusz László 
  PEB elnök      PEB tagja 
         jkv. aláírója 
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