
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/215-4/2018. 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
2018. február 06-án délelőtt 9.45 órakor megtartott bizottsági ülésről 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
10/2018. (II. 06.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2018. (…) önkormányzati 
rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
11/2018. (II. 06.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2018. (…) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
12/2018. (II. 06.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2018. (….) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosáról. 

 
13/2018. (II. 06.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2018. (….) önkormányzati 
rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

14/2018. (II. 06.) PEB hat. Cafetéria Szabályzat elfogadása és a  
2018. évi cafetéria keretösszeg meghatározása 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

 
15/2018. (II. 06.) PEB hat. Lajosmizse Város Polgármestere 

szabadság ütemezésének jóváhagyása 
 
16/2018. (II. 06.) PEB hat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  
     2017. évről szóló szakmai beszámolójának e 

     elfogadása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2018. február 6-án, kedden délelőtt 9.45 
órakor, a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska  aljegyző 
      Tengölics Judit IGSZ vezetője 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Varga Mária települési képviselő 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      Hajdu Zoltánné bölcsődevezető 
      Gulyás Attiláné pénzügyi referens 
      Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodave- 
      zető 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Kérdezem, hogy van-e még valakinek módosításra, illetve kiegészítésre 
javaslata? Először a 2017. évi költségvetési rendeletmódosítással kezdenénk. 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek …./2018. (…) önkormányzati rendelete a 2017. évi  polgármester 
     költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati 
     rendelet módosításáról 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek …./2018. (…..) önkormányzati rendelete a szemé- polgármester 
     lyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szó- 
     ló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- Basky András 
     tének …./2018. (…) önkormányzati rendelete a gyer- polgármester 
     mekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjólé- 
     ti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányza- 
     ti rendelet módosításáról 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek …./2018. (….) önkormányzati rendelete a Lajosmi- polgármester 
     zsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
     köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) ön- 
     kormányzati rendelet módosításáról 
5./ Lajosmizse Város Polgármestere Cafetéria Szabályzata,  Basky András 
     szabadság ütemezése      polgármester 
6./ A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2017. év- Basky András 
     ről szóló szakmai beszámolójának elfogadása 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (…) 
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
A rendelet 36 pontban fog módosulni. Megkérem Farkasné Őze Angélát, hogy mondja 
el a módosításokat. 
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető  
1./ pont. Közfoglalkoztatási program támogatására 2017. október hónapra 5.151.963 Ft 
támogatás érkezett. 
2./ pont. Közfoglalkoztatási program támogatására 2017. november hónapra 4.857.403 
Ft támogatás érkezett. 
3./ pont. A közfoglalkoztatottak közvetlen anyagköltségekre és kis értékű eszközökre 
kapott támogatásából vásárolt tételek rendezése. 
4./ pont. A 0. havi finanszírozásként az államháztartáson belüli megelőlegezés támogatási 
összege 22.052.762 Ft. 
5./ pont. „Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása” jogcím alapján 
kapott támogatás november hónapban: 767.363 Ft. 
6./ pont. 2017. november hónapra 273.772 Ft kulturális illetménypótlék került 
kifizetésre a Műv. ház részére.  
7./ pont. 2017. évi november hónapra szociális ágazati összevont pótlék került 
megállapításra 1.082.391 Ft értékben. 
8./ pont. kitöltött 2017. októberi felmérés alapján változik az intézmények 
finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.(-581.920 Ft lemondás, 
+8.928.512 Ft pótigénylés). 
9./ pont. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi november havi 
kompenzációjára 425.292 Ft. 
10./ pont. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi kompenzációjára 
kiutalt előleg miatti levonásba helyezett összeg -459.798 Ft. 
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11./ pont. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány számára újraélesztéshez szükséges 
kompressziós rendszer beszerzéséhez 50.000.- Ft támogatás.  
12./ pont. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részéről 25.000 Ft Bursa Hungarica 
támogatás visszafizetésre került felhasználás hiánya miatt. 
13./ pont. A TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001.pályázatnál a nyilvánosság biztosítására 
30.000 Ft, közösségi beavatkozási tervre 1.460.500 Ft, bérre és járulékokra 2.457.156 
Ft átvezetés szükséges a Céltartalékokból. 
14./ pont. A TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. a MESERÉT Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása c. pályázat keretében 5.130 Ft-tal több előleg 
érkezett. 
15./ pont. Év végi rendező tétel. 3.649.572.000. Ft tartalék képződött. 
16./ pont. Év végi rendező tétel. - adóbevételek teljesítéshez történő igazítása – 
többletbevétel összege: +79.992.236 Ft - az általános tartalék emelkedését 
eredményezik. 
17./ pont. Környezetvédelmi Alapot rendeztük. A talajterhelési díjból, 
hulladékgazdálkodási bírságból származó bevételek az Alap részét képezik. 
18./ pont. Zöld város pályázat megvalósításához 14.664.000.- Ft átcsoportosítása 
szükséges a céltartalékok 19. sorából. 
19./ pont. Rendező tétel a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008. jelű pályázat 
vonatkozásában. 
20./ pont. Év végi rendező tételek működési bevételek teljesítéshez történő igazítása – 
összege: 3.733.967 Ft. 
21./ pont. Önkormányzati lakások vásárlásának többletbevételei 322.870.- Ft. 
22./ pont. Babérkoszorú Kft fizetési hozzájárulása 294.932.- Ft csökkenést 
eredményez.  
23./ pont. A munkáltatói kölcsön törlesztésekből adódóan 152.444 Ft többletbevétel 
keletkezett.  
24./ pont. Év végi rendező tételek: eredeti előirányzatként befizetésekre tervezett 
összeg 6.200 Ft, a 2016.évi beszámoló felülvizsgálata során 32.640 Ft visszafizetési 
kötelezettség keletkezett. 
25.-25.-26.-27.-28./ pont. Önkormányzati funkciók közötti átcsoportosítások, rendező 
tételek. 
29./ pont. Suri iskola pályázatával kapcsolatos. Általános tartalékból átcsoportosítás 
szükséges a dologi kiadásokba.  
30./ pont. VP-s pályázat. 925.386.- Ft átcsoportosítása szükséges az általános 
tartalékból a dologi kiadásokba. 
31./ pont. Előirányzat módosítás. A 2017. novemberi bérkompenzáció 52.582 Ft. 
32./ pont. Előirányzat módosítás.  2017. novemberi bérkompenzáció 130.540 Ft 
33./ pont. Előirányzat módosítás. 2017. november hónapra 273.772 Ft kulturális 
illetménypótlék. 
34./ pont. Előirányzat módosítás: 2017. novemberi bérkompenzáció 33.550 Ft. 
35.-36./ pont. A Művelődési Ház és Könyvtár novemberi bérkompenzációja, kulturális 
illetménypótlékának az átvezetése. Többletbevétel terhére szeretnék kérni a személyi 
járulékok és dologi kiadások megemelését. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki ezekkel a módosításokkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2018. (II. 06.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2018. (…) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről  
szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- 
   nek a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormány- 
   zati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2018. február 08. 
   Felelős:     PEB 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden évben felül kell vizsgálni az intézményi térítési díjakat, amelyek nem 
változtak a 2017. évi térítési díjakhoz képest. Szociális étkeztetést kiszállítással 
kizárólag a Mizse Gastro Kft. tud vállalni, az étel ára: 495.- Ft/fő/nap – elmúlt évi ár -, 
a kiszállítás díja 100.- Ft/háztartás/nap – szintén elmúlt évi ár - (előterjesztés 2. 
melléklete). 
A rendelet első felében látjuk a térítési díjak felsorolását. A nappali ellátást igénybe 
vevők étkezéséért fizetendő intézményi térítési díj 583.- Ft/fő/nap. A szociális 
étkezéséért fizetendő intézményi térítési díj 495.- Ft/fő/nap, s 100.- Ft a kiszállítási díj 
háztartásonként naponta. A nappali intézményi ellátás térítésmentes. 
A gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek intézményi térítési díja 1.315.- 
Ft/fő/óra ÁFA nélkül. 
A személyi térítési díj nem haladhatja meg étkeztetésnél a helyszínen történő 
fogyasztás esetén a jövedelem 20 %-át, az igénybevétel helyére történő szállításnál a 
jövedelem 30 %-át, házi segítségnyújtásnál a jövedelem 30 %-át, házi segítségnyújtás 
melletti étkeztetésnél a jövedelem 30 %-át, a Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti nappali ellátást igénybe vevők étkeztetésénél a jövedelem 20 %-át. 
Kérdezem a bizottságot, hogy van-e hozzáfűznivaló?  
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
583.- Ft a nappali térítési díj. ez az egyetlen díj, ami változott. Tárgyév április 1-ig kell 
ezt felülvizsgálni. A vendégétkezési feladat intézményi feladat, nem kerül rendelet-
módosításra. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Elfogadásra javaslom. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati 
rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
11/2018. (II. 06.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2018. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati  
rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
   15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2018. február 08. 
   Felelős:     PEB 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (….) 
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosáról. 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden évben meg kell állapítani a térítési díjakat. 2018.április 1-től ÁFA nélkül 
kerültek bemutatásra. Itt sem változtak a térítési díjak.  
Iskolai napközi intézményi térítési díja: tízórai 80.- Ft, ebéd 270.- Ft, uzsonna 80.- Ft, 
összesen: 430.- Ft. 
Iskolai menza térítési díja 270.- Ft, óvodai ellátás intézményi térítési díja: tízórai 50.- 
Ft, ebéd 220.- Ft, uzsonna 65.- Ft, összesen: 335.- Ft. 
Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja: reggeli 85.- Ft, tízórai 45.- Ft, ebéd 170.- Ft, 
uzsonna 40.- Ft, egy napra jutó étkezési térítési díj 340.- Ft. Nyersanyag értéke 340.- 
Ft. Egy napra jutó gondozási díj 300.- Ft, térítési díj mindösszesen: 640.- Ft. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, kiegészítés? Nincs. Elfogadásra javaslom. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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12/2018. (II. 06.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2018. (….) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi 
 támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosáról. 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- 
   letének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermek- 
   jóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati 
   rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2018. február 06. 
   Felelős:     PEB 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (….) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm polgármester úrnak, hogy beépítette a hivatali dolgozók bérfejlesztésével 
kapcsolatban javaslataimat. 
A felsőfokú végzettségűek 10 % illetménykiegészítésben részesülnek, középfokú 
végzettségűeknél képzettségi pótlék kerül beépítésre, ami az illetményalap 30 – 35 %-
a, ami 12-14.000.- Ft körül van, plusz még az évi 60.000.- Ft-os ruhapénz. Erre 
nagyon nagy szükség van, hogy a kollégák munkáját elismerjük. Van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 
12/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
13/2018. (II. 06.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2018. (….) önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
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   zügyi  Ellenőrző Bzottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes-
   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
   köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormány- 
   zati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2018. február 06. 
   Felelős:     PEB  
 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármestere Cafetéria Szabályzata, szabadság ütemezése 
Sebők Márta PEB elnök 
Elkészült polgármester úr Cafetéria Szabályzata és szabadság ütemezése. 200.000.- Ft 
cafetéria keret van meghatározva részére. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 
Nincs. Elfogadásra javaslom. Két határozat-tervezet van, melyeket egyenként 
szavaztatok. 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét (Cafetéria Szabályzat elfogadása 
és a 2018. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere 
részére), kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
14/2018. (II. 06.) PEB hat. 
Cafetéria Szabályzat elfogadása és a  
2018. évi cafetéria keretösszeg meghatározása 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. február 08. 
   Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét (Lajosmizse Város Polgármestere 
szabadság ütemezésének jóváhagyása), kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem    

  volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2018. (II. 06.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Polgármestere 
szabadság ütemezésének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
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   Határidő: 2018. február 08. 
   Felelős:     PEB 
 
6./ Napirendi pont 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2017. évről szóló szakmai  

  beszámolójának elfogadása 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden évben 250.000.- Ft-ot fizetünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  
részére a költségvetésünkből azért, hogy feladatot lát el Lajosmizsén, ügyeletet lát el   
az Egészségházban, és utcai szolgálatot. Utcán szedik össze a hajléktalanokat.  
Köszönjük a munkájukat és további jó munkát kívánunk az idei évben is. Van-e 
kérdés, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javaslom. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2017. évről szóló szakmai  

  beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem  

  volt –az alábbi határozatot hozta: 
16/2018. (II. 06.) PEB hat. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  
2017. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2017. év- 
   ről szóló szakmai beszámolóját. 
   Határidő: 2018. február 08. 
   Felelős:     PEB 
 
7./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e valakinek hozzászólása, bejelentenivalója? 
Basky András polgármester 
A külterületi kerékpárutakat az állam átveszi karbantartásra 2018. március 15-től.  

  Lajosmizse Felsőlajos közötti kerékpárút szakasz felújításra kerül. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Egyéb hozzászólás van-e még? Nincs. 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm a  

  jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 10.05 órakor. 
 

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