
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/215-27/2018. 
 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
2018. november 19-én (hétfőn) délután megtartott 

üléséről készült jegyzőkönyv 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
130/2018. (XI. 19.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2018. (….) önkormányzati 
rendelete a kiadások készpénzben történő 
teljesítésének eseteiről szóló 10/2013. (III. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
131/2018. (XI. 19.) PEB hat. A nem közművel összegyűjtött háztartási  
                                                       szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás  

ellátásával kapcsolatos döntés 
 
 
132/2018. (XI. 19.) PEB hat. 12/2017. (I. 26.) önkormányzati határozat 

módosítása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
azonosítószámú pályázati kiírással kapcsolatosan 

 
133/2018. (XI. 19.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos 
döntések meghozatala 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság november 19-én hétfőn délután 13.00  
                órakor, a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Belusz László bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
Keresztes Ferenc bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi ref. 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Fekete Zsolt települési képviselő 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Varga Mária ÖB tag 
      Orbán Antal települési képviselő 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb módosításra, illetve 
kiegészítésre javaslata? 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
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./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek …../2018. (….) önkormányzati rendelete a kiadások polgármester 
     készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló  
     10/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
2./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Basky András 
     begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásával kap- polgármester 
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     csolatos döntés   
 
3./12/2017. (I. 26.) önkormányzati határozat módosítása Basky András 
     a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú pályázati kiírás- polgármester 
     sal kapcsolatosan 
 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló Basky András 
     víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala polgármester 
 
5./ Egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (….) 
önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 
szóló 10/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Az elmúlt ülésen szó volt arról, hogy az ivóvízbekötéseket is támogatni kellene a 
szennyvízbekötéshez hasonlóan 50.000.- Ft-al. 
Ennek értelmében az alábbiak szerint kellene a támogatást adni: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közműves ivóvízrákötési 
támogatásról szóló 25/2018.(X.19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése 
szerint: 
 „Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azt a magánszemély 
ingatlantulajdonost, aki a rendelkezésre álló közműves ivóvízhálózatra ráköt, a saját 
lakhatásául szolgáló 1 db lakóingatlan után a rákötés igazolását követő 60 napon belül, 
egyszeri 50 ezer forint közműves ivóvízrákötési támogatásban részesíti az a) és b) 
pontok szerint:  
 

a) Egyedül álló esetén a támogatás akkor adható, ha a kérelmező nettó jövedelme 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-
át. 
 

b) Egy lakcímre bejelentettek esetén a támogatás akkor adható, ha az egy főre jutó 
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 400 %-át.” 

 
Hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
130/2018. (XI. 19.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2018. (….) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben 
történő teljesítésének eseteiről szóló 10/2013. (III. 22.)  
rendelet módosításáról 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
   tületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének esete- 
   iről szóló 10/2013. (III. 22.) önkormányzati rendeletének mó- 
   dosítását. 
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     PEB 
 
 
2./ Napirendi pont 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés 
Sebők Márta PEB elnök 
E témakör már többször volt előttünk, december 31-én lejár a szerződésünk. Minden 
évben nehezen találunk szolgáltatót. A második körös pályázatunk is sikertelen volt. A 
Kuszaka Bt. válaszolt pályázatunkra, de nem tudja vállalni kapacitás hiányában. Az 
Önkormányzatnak az a lehetősége maradt, hogy a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelemmel felveszi a kapcsolatot és kijelöléssel fog megoldódni a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás. 
Kérdés, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs elfogadásra 
javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
131/2018. (XI. 19.) PEB hat. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási  
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás  
ellátásával kapcsolatos döntés 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága  elfogadásra javasolja a nem 
   közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vo- 
   natkozó közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntést az elő- 
   terjesztés határozat-tervezete szerint. 
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     PEB 
 
 
3./ Napirendi pont 
12/2017. (I. 26.) önkormányzati határozat módosítása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
azonosítószámú pályázati kiírással kapcsolatosan 
Sebők Márta PEB elnök 
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A pályázat kapcsán nyert Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos 
konzorciuma. A projekt teljes költsége 107.052.884.- Ft, 75 %-os támogatási 
intenzitással volt meghirdetve és 85 %-os támogatást kaptunk rá. Részben 
mezőgazdasági gépbeszerzésre, részben úthálózat javításra fordíthatók ezek a 
költségek. A 75 %-os támogatási intenzitás mellett az önerő 26.763.221.- Ft, a 85 %-os 
támogatási intenzitás mellett az önerő 19.058.625.- Ft. A 85 %-os támogatási intenzitás 
szerinti számadatok oszlopában látok 3.530.212.- Ft önerőt, amit nem támogatnak. Itt a 
határozat-tervezet elfogadása javasolt. 
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javaslom a határozat-
tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
132/2018. (XI. 19.) PEB hat. 
12/2017. (I. 26.) önkormányzati határozat módosítása  
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú pályázati kiírással 
kapcsolatosan 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
Határidő: 2018. november 22. 
Felelős:     PEB 

 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel 
kapcsolatos döntések meghozatala 
Sebők Márta PEB elnök 
Mindig vannak meghibásodások, amiket helyre kell állítani, s a szerződést is 
módosítani kell. Ez a szerződés-módosítás van jelenleg előttünk. Ez elfogadásra 
javasolt. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra teszem fel a 
kérdést. Aki az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
133/2018. (XI. 19.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában  
álló víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés határozat-tervezetét. 
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  Határidő: 2018. november 22. 
  Felelős:     PEB 
 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? Nincs. Ezennel ülésünket 
berekesztem 13.15 órakor, s munkánkat a továbbiakban az Önkormányzati Bizottság 
zárt ülésével folytatjuk.  
 
 
 

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


