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 JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2018. április 18-án, szerdán délelőtt 8.15 
órakor, a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
Belusz László bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Rostásné Rapcsák Renáta int. referens 
      Szilágyi Ödön Önk. Iroda irodavez. 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Meleg Sándor EGYSZI int.vez.helyettes 
      Tengölics Judit IGSZ vezetője 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Varga Mária Könyvtár munkatársa 
      Kasnyikné Földházi Tünde környezetvé- 
      delmi referens 
      Nyári Zsolt Lajosmizse Rendőrőrs  
                                                                 őrsparancsnok 
      Gombkötő Márk GOMÉP  
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      Füzy András Mizse Sport Kft 
      Sánta Tibor tűzoltóparancsnok 
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. Belusz László 
ÖB tag bejelentéssel van távol az ülésről. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom dr. 
Török Tamás bizottsági tagot megválasztani. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 1 fő dr. Török Tamás nem szavazott – elfogadta 
dr. Török Tamás bizottsági tagot a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjeként. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Kérdezem, hogy van-e még valakinek módosításra, illetve kiegészítésre 
javaslata? Amennyiben nincs, a bizottság napirendi pontjainak tárgyalási sorrendjét 
változtatni szeretnénk jegyző úr tanácsára. A MIZSE-COOP ZRT ingatlanvásárlása 
tárgyú napirendi pontot szeretnénk zárt ülés keretében tárgyalni. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 



 3

 
 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- elfogadta, hogy a meghívó szerinti 2./ Napirendi pontot (Vételi ajánlat a MIZSE-
COOP ZRT Lajosmizse, Dózsa Gy.  út 105. szám alatti ingatlanának megvásárlására) 
zárt ülés keretében tárgyalja. 
A városi sportcsarnok építésével kapcsolatos napirendi pontot később tárgyalnánk, 
amikor megérkezik Füzy úr, és polgármester úr is. A rendőrség részéről megérkezett 
Nyári úr, az Ő napirendi pontjának a tárgyalása lenne először. Ezt követően a többi 
napirendi pontot folyamatában tárgyalnánk. Aki ezzel a módosítással elfogadja a 
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, 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 közrend- és közbiztonsági helyzeté-  Basky András 
     ről szóló beszámoló elfogadása     polgármester 
2./ A 2018. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezeté-  Basky András 
      nek elfogadása        polgármester 
3./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-  Basky András 
     mogatására pályázat benyújtása     polgármester 
4./ EGYSZI beruházásokkal kapcsolatos döntések megho-  Basky András 
     zatala         polgármester 
5./ Tanyagondnoki Szolgálat bevezetéséhez kapcsolódó elvi   Basky András 
      döntés         polgármester 
6./ Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancs- Basky András 
     nokság 2017. évi munkájáról      polgármester 
7./ Városi sportcsarnok építéséről szóló tájékoztatás   Basky András 
          polgármester 
8./ Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatossá- Basky András 
     got erősítő szemléletformálással kapcsolatos pályázat benyúj- polgármester 
     tásához szükséges döntések meghozatala     
9./ Egyebek 
 

Zárt ülés 
 
1./ Vételi ajánlat a MIZSE-COOP ZRT Lajosmizse, Dózsa Gy. Basky András 
      út 105. szám alatti ingatlanának megvásárlására   polgármester 
 
2./ Lajosmizse Város Településfejlesztéséért Díjra érkezett javas- Sebők Márta 
     latok véleményezése       PEB Elnöke 
 
 
1./ Napirendi pont 
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Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 
elfogadása 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Elkészült a beszámoló. A tendenciai adatok eltérést mutatnak a közrend és 
közbiztonság tekintetében. A szabályok is változtak, vagy a rendőrség felderítő 
munkája jobb. 
A beszámolóból százalékos arányban ismertette, hogy a bűncselekmények milyen 
arányban csökkentek. Ez nagyon jó arány. 
Nyári Zsolt mb. őrsparancsnok 
Rengeteg elkövetőt elfogtunk. Lakásbetörésből is voltak elkövetők. Eltűntek a 
kerékpárlopások. A Statisztikai Hivatalnál a vádra bejegyzett adatok megvannak. 
Tavalyi évre sok járőr státuszt kaptam. 
Az elkövetett bűncselekmények Kecskeméten is csökkennek szerencsére. Fel 
szeretném tölteni az állományt. Május 1-től 1 fő nyomozó fog elmenni, viszont 
szeretnénk ide is hozni nyomozót. 27 státuszom van járőrre összesen, s ez plusz 6 főt 
jelentene még. 
Sebők Márta PEB elnök 
Autós bírságok is lettek kimutatva. 
Nyári Zsolt mb. őrsparancsnok 
Azonnal nem bírságolunk, figyelmeztetést adunk először, többszöri felszólítás után 
büntetünk. 50.000.- Ft-ig is bírságolunk. Köztisztasági bírságunk is volt. Felsőlajos 
környékén prostitúció is jelen van. 
A közlekedés legfőképpen bírságolható. Kerékpár bírságunk is volt, több 
figyelmeztetést adunk ki. 
Sebők Márta PEB elnök 
A kerékpárosok is panaszkodnak az autósokra, hogy a kerékpárúton parkolnak és a 
kerékpárosok nem tudnak közlekedni a kerékpárúton. 
Mondta parancsnok úr, hogy nem az a célunk, hogy mindenkit bírságoljunk, de ha 
nincs szankció, akkor az emberek nem veszik komolyan.  
Nyári Zsolt mb. őrsparancsnok 
18 pontnál elveszik a jogosítványt. Az ittasságnál nincs kegyelem. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mennyire gyakori, hogy külföldi állampolgárok jogosítvány nélkül vezetnek és nem 
ismerik az itteni szabályokat? 
Nyári Zsolt mb. őrsparancsnok 
Jogosítványuk van, de nem tudjuk, hogy hogyan szerezte meg. Van kétféle helyzet, 
van, akinek nincs jogosítványa, és van, akinek van, de nem tudja a közlekedési 
szabályokat. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az önkormányzati támogatást mire szeretnék elkölteni? 
Nyári Zsolt mb. őrsparancsnok 
200.000.- Ft-ot kértünk túlórára, tavaly vettünk laptopot, nyomtatót, bútorzatot. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük, van-e még valakinek kérdése? 
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Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A rendőrség és intézményünk között sokrétű a kapcsolat. Télen az időseknek gyakori a 
krízishelyzete. Gyermekvédelem kapcsán szorosan együttműködünk. Bármilyen 
jelzésekről kölcsönösen tájékoztatjuk egymást. Sokszor a munkatársainknak az 
intézkedések megtétele a rendőrség jelenlétével lehetséges, amit köszönünk. 
Köszönjük a sok-sok szakmai segítséget. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még valakinek kérdése? Nincs. Megköszönöm a rendőrség munkáját a magam 
részéről. Elfogadásra javaslom a rendőrség beszámolóját. Aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
30/2018. (IV. 18.) PEB hat. 
Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszá- 
  molót. 
  Határidő: 2018. április 19. 
  Felelős:     PEB 
 
Nyári Zsolt mb. őrsparancsnok 8.45 órakor eltávozott az ülésről. 
 
2./ Napirendi pont 
A 2018. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden évben a környezetvédelmi program keretében az intézmények támogatást 
kérnek. 
A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 56.670.- Ft-ot szeretne. A 
tanulmányi kirándulás buszköltségéhez 21.000.- Ft + ÁFA, azaz 26.670.- Ft 
hozzájárulást és a Föld napi totó ajándékvásárlására 30.000.- Ft-os támogatást 
szeretnének. 
A Fekete István Általános Iskola 40.000.- Ft-ot szeretne virágok, palánták, virágföld, 
zsák, kesztyű, műszaki lap, karton beszerzéséhez. 
Az EGYSZI 40.000.- Ft-ot szeretne kérni egynyári virágok vásárlásához. 
A Művelődési Ház és Könyvtár 40.000.- Ft-ot szeretne a vetélkedőn részt vevő 
gyermekek ajándékaira, valamint az intézmény virágosítására. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 120.000.- Ft + ÁFA, azaz 152.400.- Ft-
ot szeretne az Utazó Planetárium programra, egy iskolai kirándulásra. 
dr. Balogh László jegyző 
A legjobb 8 osztály fog részt venni a kiránduláson, aki a Környezetvédelmi Napon jól 
szerepel.  
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Kasnyikén Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintéző 
Az Önkormányzat a megrendelő. A díszteremben 30-35 perces előadás lesz. Nyolc 
osztály tud részt venni, összesen 242 fő. 28 fő felnőtt is részt vehet egy plusz 
előadáson. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Van-e valakinek hozzáfűznivalója? Amennyiben nincs, javaslom az 
összegek elfogadását. 
Aki egyetért az előterjesztés határozat-tervezetével úgy, hogy a Környezetvédelmi 
Alap terhére legyen biztosítva a környezetvédelmi nap programjainak megtartásához a 
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére bruttó 56.670.- Ft, a Fekete 
István Általános Iskola részére 40.000.- Ft, az EGYSZI részére 40.000.- Ft, a 
Művelődési Ház és Könyvtár részére bruttó 40.000.- Ft, a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal részére bruttó 152.400.- Ft támogatási összeg, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
31/2018. (IV. 18.) PEB hat. 
A 2018. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének  
elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a Környe- 
  zetvédelmi Alap terhére legyen biztosítva a környezetvédelmi nap  
  programjainak megtartásához a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és 

Bölcsőde részére  bruttó 56.670.- Ft, a Fekete István Általános Iskola  
részére bruttó 40.000.- Ft, az EGYSZI részére bruttó 40.000.- Ft, a  
Művelődési Ház és Könyvtár részére bruttó 40.000.- Ft, a Lajosmizsei  
Közös Önkormányzati Hivatal részére bruttó 152.400.- Ft támogatási 
összeg. 

  Határidő: 2018. április 19. 
  Felelős:     PEB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 
benyújtása 
Sebők Márta PEB elnök 
A Belügyminisztérium által kiírásra került egy pályázat. Ebből valósult meg az 
Egészségház bizonyos beruházása. Az egészségügyi fejlesztés pályázata van olyan 
szinten, hogy május 2-ig beadható. Összeszedtük azokat a fejlesztési célokat, 
igényeket, amik az Egészségházban jelentkeznek. Továbbra is probléma a főbejáratnál 
kiépített üveg függöny cseréje, mert az is indokolt. Az aula födémszerkezetének a 
szigetelése nincs megoldva. Folyamatosan megy ki a meleg. 
Vannak olyan ajtók, ahol döbbenetes rések vannak, ahol a meleg megy ki. 
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Mosdók témaköre. A lefolyócsövek vasból vannak, ezek szét vannak rongálódva, 
szivárog a szennyvíz ki belőle és belekerül a talajba, így bűzhatás is van. 1989-ben 
épült az Egészségház. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Ez a 4.900.000.- Ft bruttó összeg a vízvezeték cseréje és a szigetelés. 
Két határozat-tervezet van, ha a Képviselő-testület a 2. határozat-tervezet mellett dönt, 
akkor az energetikai fejlesztéseket is bele lehet tenni.  
Ez nem 100 %-os támogatottságú, 30 %-ot biztosítanunk kell, hogy 70 %-os 
támogatást kapjunk. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Minimális terület, amit ki kell venni, a gyermekgondozás és az idősgondozás. Ezeket 
nem támogatja a pályázat. A védőnői ellátás, ügyeleti ellátás, ezeket támogatja a 
pályázat. Az aula vizesblokkjának a támogatása 6.800.000.-  Ft. A földszinten női, 
férfi, az emeleten női, férfi vizes blokk van, amit be lehet vinni a pályázatba, s a házi 
gyermekorvosi rendelőknek a festését, az aulának a festését, és az energetikát. 
Köszönöm, hogy a Képviselő-testület elé tudtuk hozni ezt a problémát. 100 %-os 
forrásra nem pályázhatunk. Érdemes ezt a 70 %-os támogatottságot is megpályázni. A 
második körös támogatásban láthatók a számok, hogy hogyan tudjuk ezt a 30 millió 
forintos keretet felhasználni, érdemes ezen az úton elindulni. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Emeleten van két iroda, amit nem vihetünk be a pályázatba. A földszinten a labor rész 
jönne ki. 
Sebők Márta PEB elnök  
A 4.900.000.- Ft-os fejlesztés a problémának csak egy része? Nem lenne célszerű 
elkészíteni a 30 millió forintos pályázati lehetőséget? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Ha lehet, akkor azt is kidolgozzuk, mert előreláthatólag újabb források nem várhatók. 
A következő 5-6 évben uniós forrásokra sem lehet számítani. 
Basky András polgármester 
Ami elő volt készítve, azt lehet, az itt is látható. Május 2-ig lehet beadni a pályázatot. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt érdemes beadni. 1.876.000.- Ft az önerő, azt mindenképpen támogatni kell. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A teljes keretet ki kellene használni és arra pályázni lehet az idén. 
Sebők Márta PEB elnök 
Jövőre javasolnám a teljes keretet. 
Basky András polgármester 
Látjuk azt, hogy vannak forrásaink, de csak a sportcsarnok visz el 110-120 millió 
forintot, ha ennek utat adunk.  
Ha a 30 millió forintos lehetőséget kihasználnánk, akkor az 10 millió forintos pályázati 
önerő részt jelentene, ezt a pályázatot május 2-ig elő kellene készíteni. Azt javasolnám 
én is, hogy a jövő évben készítsük elő és jövőre tudnánk a 10 millió forintos pályázati 
önrészt biztosítani. A problémát látjuk, azt mindenképpen meg kellene oldani. A 
gépjármű beszerzést meg kell lépni, a klíma rendszer felújítását is. Megígérjük azt, 
hogy jövőre futunk egy kört. Nem jó szívvel mondom, sajnálom, de nem látok biztos 
forrást a 10 millió forintos önrész hozzátételéhez. 
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Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Új WC. Időnként nagyon intenzív igénybevétel van.  Ott vagy szagelszívóval kell 
változtatni, vagy valamilyen megoldást eszközölni. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Automatikus a légelszívó. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük. Van-e egyéb kérdés, hozzászólás még? Nincs. Szavazásra bocsátom a 
határozat-tervezeteket. 
I. határozat-tervezet: Támogatjuk a BM-es pályázatot, 4.952.167.- Ft, ehhez önerőt 
kell biztosítani a Képviselő-testületnek 1.876.761.- Ft-ot. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
32/2018. (IV. 18.) PEB hat. 
Pályázat benyújtása az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét azzal, hogy a pályá- 
  zat benyújtásra kerüljön 4.952.167.- Ft összegig, s ehhez az  
  1.876.761.- Ft önerőt a Képviselő-testület biztosítsa. 
  Határidő: 2018. április 19. 
  Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
II. határozat-tervezet: A maximális kerettel kapcsolatban a 30 millió forintos keret 
kihasználásával készítse elő az EGYSZI vezetője a pályázati anyagot. Ezt javaslom 
elutasítani. 2019.-re lehet előkészíteni a pályázatot. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
33/2018. (IV. 18.) PEB hat. 
Pályázat előkészítése az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Bizottsága elutasítja az előterjesztés II. határozat-ter- 
  vezetét arra vonatkozóan, hogy a 30 millió forintos maximális pályáza- 

ti keret kihasználásra kerüljön 2018. évben, 2019-es kiírásra lehetne  
előkészíteni ezt a BM-es pályázatot. 

  Határidő: 2018. április 19. 
  Felelős:     PEB 
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4./ Napirendi pont 
EGYSZI beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatala 
Sebők Márta PEB elnök 
Két téma van, ami a fejlesztés tárgyát képezi. 
I. Rendelők légkondicionálása. 
Egy háziorvosi és kettő gyermekorvosi rendelőben, s kezelő helyiségben kell 
elhelyezni klímát. Három árajánlat érkezett, egyik a Makai Épületgépészeti KFT-től 
1.260.119.- Ft értékben, a másik a ROTOR Kft-től 1.340.104.- Ft értékben, a harmadik 
a KALDIKLÍMA Kft-től 1.371.600. –Ft értékben. Ezek közül a legkedvezőbb ajánlat 
a Makai Épületgépészeti Kft-től érkezett 1.260.119.- Ft értékben. 
II. Ügyeleti gépjármű cseréje. 
A HONDA gépkocsi 16 éves, s folyamatos meghibásodások lépnek elő. Ezért vált 
szükségessé annak lecserélése. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
2002-ben pályázat keretében sikerült vásárolni ezt a gépjárművet. A 16 év üzemeltetés 
az állagában megmutatkozik. Nagyon komoly szervizelési, karbantartási feladatok 
jelentkeztek. A szerelők jelezték, hogy a következőkben is komoly összegeket kell 
ráfordítani. Az ügyeleti feladatok ellátásához 100 %-os biztonságú gépjárműre van 
szükség. A megkülönböztető jelzésnek a használata is feladata az ügyeleti 
gépjárműnek. Ebben a gépjárműben nincs benne ez a rendszer, így nem tudjuk ezt 
biztosítani. Pályázati kiírás alapján nem tudjuk lecserélni ezt a gépjárművet. 
Meleg Sándor EGYSZI vezető helyettes 
Ennek az autónak a motorja hideg motorú, s benzines gépjármű. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mekkora költsége lesz ennek a gépjárműnek? 
Meleg Sándor EGYSZI vezető helyettes 
Ez mehetne a tanyagondnok szolgálathoz, mert ott jobbak ennek a gépkocsinak az 
üzemeltetési körülményei. Ezek a célok olyan célok, amire még tudnánk használni. 
Ennek a gépjárműnek az üzembiztonsága kritikus szinten van. Ez az ügyeleti 
ellátásban már óriási probléma, ez a tanyagondnoki szolgálatnál nem jelentene olyan 
nagy problémát. 
Sebők Márta PEB elnök 
Lenne kétfajta gépjárműre vásárlási javaslat, egyik a Suzuki Vitara GL+4WD 
gépkocsi 5.411.950 Ft értékben, a másik a Honda CR-V 2.0 Elegance 4WD gépkocsi 
8.191.950 Ft értékben. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Erre a két típusra tettünk javaslatot. Három kereskedőtől kértünk be árajánlatot. 
Kecskeméten van a Suzuki Vitara márka szervize.  
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még kérdés, hozzászólás? 
Basky András polgármester 
Meg kellene lépni, örüljünk, hogy idáig nem volt probléma. A Vitara ki fogja szolgálni 
a szervezetet. Kérdés, hogy mikor tudjuk beszerezni. 
Meleg Sándor EGYSZI vezető helyettes 
El tudjuk indítani a héten a folyamatot, ha kapunk rá lehetőséget. 
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Basky András polgármester 
Azt javaslom, hogy indítsuk el a folyamatos, bízzuk meg az EYSZI vezetőjét ezzel. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük. Más egyéb hozzászólás van-e még? Nincs. Szavazásra bocsátom a 
határozat-tervezeteket. 
I. határozat-tervezet: Egészségház légkondicionálásának fejlesztése. Javasoljuk, hogy a 
hűtésszerelési munkálatokra 1.260.000.- Ft-ot biztosítson a Képviselő-testület. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
34/2018. (IV. 18) PEB hat. 
EGYSZI beruházásokkal kapcsolatos döntések 
meghozatala 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét 1.260.119.- Ft összeggel. 
  Határidő: 2018. április 19.  
  Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
II. határozat-tervezet: Egészségház részére ügyeleti autó beszerzése.  Javaslat Suzuki 
Vitara GL+4WD gépkocsi 5.411.950 Ft értékben. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
35/2018. (IV. 18.) PEB hat. 
Egészségház részére ügyeleti autó 
beszerzése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az Egészségház részére Suzuki Vitara GL+4WD gépkocsi  
   beszerzését 5.411.950.- Ft értékben. 
   Határidő: 2018. április 19. 
   Felelős:     PEB 
 
5./ Napirendi pont 
Tanyagondnoki Szolgálat bevezetéséhez kapcsolódó elvi döntés 
Sebők Márta PEB elnök 
Az EGYSZI vezetője, Józsáné dr. Kiss Irén készítette elő az anyagot. Kérek 
előterjesztést. 
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Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Ebben a témában Meleg Sándor munkatársam dolgozott, Ő az intézményvezető 
helyettes. Ő fog ebben tájékoztatást mondani. 
Meleg Sándor EGYSZI intézményvezető helyettes 
Lajosmizsén nagyon nagy a tanya vidék, s ennek a szolgálata. A gondozók, 
családsegítők nagyon sokat járnak ki külterületre. A szociális törvény biztosít egy 
olyan lehetőséget, ami erre a problémára jelent megoldást. Nálunk a tanyagondnoki 
szolgáltatásnak a paraméterei biztosítottak. Az ellátási terület egy meghatározott 
településrészre terjed ki. Olyan területet választunk ki, ahol nagy mennyiségű 
szolgáltatást kell végezni és a belterületi szolgáltatások nehezen érhetők el. Így esett a 
szolgáltatási javaslat a mizsei részre Felsőlajos környékére. A finanszírozási részéről 
annyit szeretnék mondani, hogy 1 fő látná el a tanyagondnoki szolgáltatást. 
Tanfolyamot kellene elvégeznie. Finanszírozás is van 2 millió forint erre. 3,1 millió 
forintot biztosít az idei évben a fenntartóknak erre a célra. 
Szociális kiegészítő pótlékot a kollégára meg tudjuk igényelni. Mivel ez egy rugalmas 
szerkezetben működtethető, így ez a családsegítő szolgálatnak nagy segítséget tud 
nyújtani. Dolgozunk egy időseket segítő programon, ennek a szakmai alapját részben a 
tanyagondnoki szolgálat biztosítaná. A tanyagondnok jelzést tud adni a kollégák 
tekintetében a Családsegítő Szolgálatnak. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Ennek a bizonyos tanyagondnoknak a foglalkoztatására plusz státuszt nem kérünk, ezt 
az 1 főt kigazdálkodjuk. 
A gépkocsinak a vétele, ha megtörténik, akkor a jelenlegi autót azonnal tudnánk a 
tanyagondnoki szolgálatnál használni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez Mizsén jelent megoldást, a többi területen mennyi ellátandó terület lesz, illetve 
van? 
Meleg Sándor EGYSZI intézményvezető helyettes 
Ebben van rugalmasság, el tudunk menni más területekre is. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még kérdés, hozzászólás? 
Basky András polgármester 
Ez egy jó kezdeményezés, jó lehetőség, lehet, hogy az Alsólajosi részre is beállítunk 
egy ilyen tanyagondnokot később, mert ezzel tudunk segíteni a tanyán élőknek ezzel. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Én támogatom. Aki elfogadja, hogy 
tanyagondnoki szolgálat bevezetésre kerüljön Lajosmizsén, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
36/2018. (IV. 18.) PEB hat. 
Tanyagondnoki Szolgálat bevezetéséhez 
kapcsolódó elvi döntés 

HATÁROZAT 
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   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. április 19. 
   Felelős:     PEB 
 
 
6./ Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi 
munkájáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden évben elkészül a beszámoló. Kérdezem, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e 
tenni Sánta Tibor úr? 
Sánta Tibor tűzoltó parancsnok 
Szeretném megköszönni a támogatásokat, bízom benne, hogy az idei év is olyan 
sikeres lesz, mint tavaly. Nagyon nagy baj van a létszámokkal.  
A bevételünk 3.573.000.- Ft.  Ez a bér- és járulékokra megy. Minimálbéresek vagyunk 
mindannyian. Nincs semmi plusz juttatásunk, nincs cafetéria, s egyéb más 
költségeknek a támogatása. Próbáljuk a létszámot fenntartani mindenképpen. Alkalmi 
munkavállalókkal is foglalkozunk. Sikerült táborfalvi munkavállalókat is elcsábítani 
átmeneti jelleggel, hogy el tudjunk menni szabadságra, mert a helyettesítés sem 
megoldott. 
Sebők Márta PEB elnök 
Így nem marad pénz fejlesztésre sem. 
Sánta Tibor tűzoltó parancsnok 
5 millió forint eszközre pályázunk, ez nagy segítség lesz az idei évben. Ez lesz a 
fejlesztésünk. Mercedes típusú fecskendőt kapunk egy svájci cégtől. Nissan emelő 
kosarat is kaptunk korábban a svájci cégtől. 
Sebők Márta PEB elnök 
Alulfinanszírozási probléma, mivel a tűzoltóságnak nagyon sok egyéb feladata van, 
amit el kell végezni. 
Sánta Tibor tűzoltó parancsnok 
Utánpótlás nevelés nagyon fontos volt. Országos 5. helyezést értünk el. Országos 
eredmény elérése volt a cél. 122. pontból 60 KRESZ pontot értek el. Kerékpár 
ügyességi verseny is volt tavaly, és az idén is. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még kérdés, hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz? Nincs. Köszönöm a 
beszámolót, elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
37/2018. (IV. 18.) PEB hat. 
Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó  
Parancsnokság 2017. évi munkájáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
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  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja  a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi mun- 
  kájáról szóló beszámolót. 
  Határidő: 2018. április 19. 
  Felelős:     PEB 
 
 
7./ Napirendi pont 
Városi sportcsarnok építéséről szóló tájékoztatás 
Sebők Márta PEB elnök 
Felkérem Polgármester Urat, hogy ismertesse az információkat. 
Basky András polgármester 
A városi sportcsarnok építése kapcsán fontos dolog volt a közbeszerzés, mely kiírásra 
került, s az eredményhirdetés is megtörtént. Két érvényes ajánlat érkezett a 
sportcsarnok építésre. Ennek függvényében tudjuk meghozni döntésünket. Ha a 
Képviselő-testület úgy dönt, hogy ezt a csarnoképítést folytatja ezen a szinten, akkor a 
forintális összeget biztosítani kell hozzá. A sportcsarnokot mindenféleképpen meg 
kellene építeni, a lajosmizsei sportélet olyan nagy mértékű, ami miatt ez szükséges. A 
lajosmizsei általános iskoláknak a tornatermet sem tudjuk biztosítani. Ezt az ötletet 
mindig is támogatjuk. Az eredményhirdetése megtörtént a közbeszerzésnek, 10 nap 
van a megtámadhatóságának, most nekünk feladatunk, hogy döntsünk arról, hogy 
támogatjuk a sportcsarnok építést és döntsünk arról, hogy az új szerződés kötésénél 
milyen feltételeknek kell teljesülnie. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy haladunk 
tovább, a végső döntést a következő ülések valamelyikén tudjuk meghozni. Amikor 
látjuk a forintális összeget és a kosárlabdázók önerejét. Mi az önerőt hozzá tudjuk 
tenni, vagyunk olyan gazdasági helyzetben, hogy ezt hozzá tudjuk tenni. Ha most 
ezeket a döntéseket meghozzuk, akkor 60 nap van a szerződéskötésre. Alá kell írni a 
szerződést és néhány információt be kell szerezni, amire még szükség lesz a 
Képviselő-testület részére. 
Sebők Márta PEB elnök 
Először, amikor szóba került a sportcsarnok építési lehetőség, 2015. volt. Azóta 
megváltoztak a körülmények, a csarnoknak az építési költsége megnövekedett. A 
KLIKK egy 500 millió forint beruházási értékű iskolát fog készíteni. Mikor fog ez a 
fejlesztés megvalósulni? 
Basky András polgármester 
Ez 2020-ig fog megvalósulni, a Tankerület foglalkozik azzal, hogy a tervező az árakat 
elkészíti. 
Sebők Márta PEB elnök 
Hány tantermes lesz? 
Basky András polgármester 
14 tantermes lesz. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ha a KLIKK ide iskolát épít, nem lehet kérni, hogy finanszírozza meg a 
sportcsarnokot, mert ez több millió forintos lesz. A gyermekeknek a napi 
testnevelésórák megtartásához szükség van a sportcsarnokra. Érdemes lenne elindulni 
ezen az úton. 
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Basky András polgármester 
A pályázati kiindulási út ez volt, erre kapott az iskola fejlesztési lehetőséget. A 
lajosmizsei iskola kapta meg a fejlesztési lehetőséget, ennek örülni kell, mert kevés 
iskola kapott ilyen lehetőséget. Azt, hogy a tankerület a sportcsarnok építésére kap-e 
lehetőséget, azt nem tudom megmondani. 
Sebők Márta PEB elnök 
Jó lenne, ha ez a pénz itt maradna utak karbantartására. 
Basky András polgármester 
Ha az iskola sportcsarnokot épít, akkor iskolai célokra használja és úgy próbálja 
alakítani, de az nem alkalmas egy olyan szintű kézilabda csapatnak a befogadására, 
mint a Mizse KC. Mi az iskolára is gondolunk, és a városi lehetőségekre is. 
Sebők Márta PEB elnök 
A KLIKK fizet-e bérleti díjat a sportcsarnok használatára vonatkozóan az évi 
karbantartási költségek tekintetében? 
Basky András polgármester 
Évi karbantartást nem tudja vállalni, de egyéb költségeket tud vállalni. Azt szeretném, 
hogy a Lajosmizsei Sport Egyesületek is tudják használni ingyen a sportcsarnokot. 
Lajosmizsének nem még egy tornateremre van szüksége, hanem az egész város 
érdekeit kiszolgáló sportcsarnokra. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt elvtelennek tartom, hogy ha ideépül az iskola, és az Önkormányzat oldja meg a 
tornaterem problémát. Ez egy új intézmény lesz. 
Basky András polgármester 
Ha a KLIKK használni fogja a sportcsarnokot, akkor olyan feltételekkel lehet 
használni, amit mindkét fél elfogad. 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Vannak bizonyos területek, amik át vannak adva a KLIKK részére, a konyha, ebédlő 
nincsenek átadva a tankerületnek, ez kizárólagosan az önkormányzat hatáskörében 
maradt. A szerződésben úgy lett rögzítve, hogy délután ¼ 5 óráig az iskola használja a 
sportcsarnokot, hogy a tankerület fizeti a rezsit, és a sportcsarnoknak a takarítását. A 
sportegyesületek után való takarítás is a sportcsarnoknak a hatáskörébe tartozik. Ezért 
született az a megállapodás, hogy az összes rezsit a tankerület fizeti. 
Basky András polgármester 
Lajosmizsén én nem engedném ki a mi kezünkből az új sportcsarnokot a KLIKK 
kezébe, mert nem a mi érdekeink szerint tudnánk működtetni, hanem a KLIKK 
szándékai szerint. A lajosmizsei lakosokért egy új sportcsarnoknak a költségét be kell 
vállalni, s lajosmizsei sportélet egy minőségi fejlődését kell, hogy szolgálja. Ez úgy 
fog megtörténni, ha Lajosmizse kézben tartja. 
Sebők Márta PEB elnök 
A II. határozat-tervezetnek van 5. pontja, érdemes lenne pontonként végig menni. 
II. határozat: 
a) Végleges döntés meghozatalához a kiviteli tervek és tervezői költségek  teljes körű 
ismerete szükséges, melynek megküldését kéri az Önkormányzat a Mizse Sport 
Szolgáltató Kft-től. Megkapjuk-e, és mikor? 
A Mizse Sport Szolgáltató Kft megalakult 2016-ban a Képviselő-testület döntése 
alapján. A 2016. évi mérlegbeszámoló nyilvános. A 2017. évit még nem lehet 
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megnézni. Én megnéztem azt a mérlegbeszámolót. A Mizse Sport Szolgáltató Kft 
elkezdett valamiféle tevékenységet, voltak bevételei, költségei, s 1 millió forint 
veszteséggel zárta a 2016. évet, ami azt jelenti, hogy a saját tőkéje a jegyzett tőke alá 
csökkent egy millió forinttal. Azt kérdezném, hogy a 2017. év hogyan alakult, hogy 
egyáltalán megvan-e még a Mizse Sport Szolgáltató Kft-nek a jegyzett tőkéje? 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
824.230.000 Ft az ÁFÁ-val növelt bruttó összeg a kivitelezési díja a nyertes 
pályázatnak. 
6-8 ezer forint + ÁFA szokott lenni a bruttó bérleti díj óránként a sportcsarnok 
üzemeltetésének. A rezsi mindig a kihasználtságtól függ. 
1.300.000.-1.500.000.- Ft a közüzemi díj fenntartása egy hasonló csarnoknak havonta 
átlagosan. A KLIKK-től befolyó bevétel tudja fedezni a csarnoknak az alaprezsi 
költségeit. 
A TAO is lehetőséget ad bérleti költség fizetésére. A városra jelen állás szerint nagy 
terhet nem tud róni a TAO a sport támogatási rendszernek köszönhetően. 
Nekünk április 30-ig be kell adni a pótlólagos kiegészítést a Kosárlabdázók Országos 
Szövetségéhez. Május végén, június elején lesz új kormánya Magyarországnak. A 
KLIKK addig nem fog tudni érdemben döntést hozni, sőt reagálni sem. 
Egy elvi döntésre van szükség ahhoz, hogy a keretösszeg meglegyen, s tudjuk 
igazolni, hogy az Önkormányzat tudja biztosítani a megemelkedett költségeknek az 
önerő részét ahhoz, hogy a Szövetség jóváhagyó döntést tudjon tenni. Az lenne a cél, 
hogy minél kevesebb saját önerőt kelljen igénybe venni. Jogos a felvetés, hogy a 
KLIKK-el legyen megegyezés. 
Kiviteli tervek elkészültek, az előző példányok nálunk vannak, elektronikusan át 
tudjuk küldeni. A pályázók is megkapták a tervdokumentációt. 
Sebők Márta PEB elnök 
Egy eredeti kiviteli terv csak lesz Lajosmizsén?  Itt épül ez a csarnok. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Átadtunk a kivitelezőnek egy példányt. 
Gombkötő Márk GOMÉP Kft 
Igen, megkaptuk papír alapon a kiviteli tervet. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
A 2017. évi mérleget a Felügyelő Bizottság elé fogjuk hozni, ha elkészült. A 2016-os 
törzstőke azért lett mínuszos, mert az eredeti szerződésben a támogatás és önerő 
mértékét, amit az Önkormányzat biztosított 2015-ben, - 38.300.000 forintot, - majd azt 
a határozatát hatályon kívül helyezte az Önkormányzat, s 2016. áprilisában új 
határozatot hozott, s azt még a Széchenyi Kosárlabda Akadémia  részére biztosította, s 
ezzel az összeggel nem a MIZSE KC rendelkezik. Ebből bizonyos költéseket, amit 
leigazoltunk, tervezői díj, közbeszerzési díj, projekt menedzsment összeg, pályázati 
tanácsadás díja, könyvelési díj, képezik ennek az elszámolását. Ezt az összeget nem 
tudtuk beapportálni a Mizse Sport KFT-be. A Mizse Sport KFT tőkéje azért csökkent, 
mert a csapat versenyeztetéséhez szükséges önerőt, a csapat eszközbeszerzését csak a 
törzstőkéből tudtuk biztosítani, nem volt más bevétel. A versenyeztetéshez 1 millió 
forint önrészt kellett hozzátennünk, ebből adódott, hogy a 3 millió forintból 1 millió 
forint lement, ezt vissza fogjuk tölteni. 
Ha a mérleg jóváhagyása megtörténik, testület elé fogjuk terjeszteni. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. 
b) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által tett írásbeli nyilatkozat, 
melyben biztosítja azt a Szövetség, hogy az általa jóváhagyott és engedélyezett   
látványcsapat sport támogatás rendszerében a TAO pályázat sportfejlesztési 
programból jóváhagyja a teljes beruházási költség 70 %-os keretét. Ez egy biztonságot 
jelent ahhoz, hogy úgy tudjon a testület dönteni, hogy a finanszírozás 70 %-a rendben 
van. Az előterjesztésben nyilatkozatot írnak, itt határozatra volna szükségünk, nem 
nyilatkozat kell, hogy teljes bizonyosságot szerezzünk arról, hogy ez a pénzkeret a 
TAO-ból rendelkezésre áll. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Határozat-hozatali eljárásnál és döntésmechanizmusnál két lépcsőfok van, I. fokú 
hatóság és II. fokú hatóság. Az I. fokú hatóság 300 millió forint értékig járhat el, 300 
millió forint felett, mint itt is volt, már 2 minisztérium jóváhagyása szükséges. A 
törvényi feltételeket vizsgálják meg, nem az elvi döntést, hanem azt, hogy a hozzá 
párosuló megfelelő dokumentáció rendelkezésre álljon, annak előírásszerűnek kell 
lenni, köztartozás mentesnek kell lenni, engedélyes tervvel kell rendelkezni, - ezzel 
rendelkezünk - meg kell lenni az önerőnek, nem lehet törzsvagyonra építkezni, 
önkormányzatnak különböző nyilatkozatai kellenek a jegyző részéről. Ezeket már 
becsatoltuk. Ezeket futtatja át a minisztérium. Ennek az átfutási ideje 5-6 hónap. A 
Nemzetgazdasági Minisztériumnak és az Emberi Erőforrások Minisztériumának kell 
jóváhagynia. Két aláíró van, az egyik Szalai Ferenc, a másik pedig én vagyok. 
Az I. fokú hatóságnak az elnöksége dönt azokról a beruházásokról, és kiegészítésekről, 
amelyek a kosárlabda sport TAO keretét jelenti. Itt adókeretekről beszélünk. Van egy 
adótitok az elnökség részéről, ami nem kiadható harmadik személy részére, még hogy 
ha Önkormányzat, vagy Hivatal, akkor sem adhatja ki a hivatali titkot. Ezért kértem 
polgármester urat, hogy ha a Szövetség részéről megvan az elnökségi döntés, a 
jóváhagyás, akkor a főtitkár úr egy nyilatkozatot tud tenni, hogy a különbözeti 
összeget támogatásban az elnökség ilyen és ilyen határozattal elfogadta, illetve én egy 
jegyzőkönyvet be tudok erről mutatni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Egy nyilatkozat mennyire jelent jogi garanciát? 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Jogi garanciát nem jelent. Ahhoz, hogy fel tudjuk használni az összeget, egy jogerős 
határozat kell. Most egy bizonyos keretig tudunk csak elmenni. Jelen pillanatban nem 
tartunk még ott a feltöltéssel, hogy a teljes TAO keret meglegyen. Ahhoz, hogy el 
tudjuk kezdeni a feltöltést a felajánlásokkal, ahhoz meg kell lenni a kiegészítő 
határozatnak is. Gyakorlatilag az Önkormányzatnak addig semmilyen olyan kockázati 
eleme nincs, mert gyakorlatilag az Önkormányzat önerejéhez nem nyúlhat hozzá 
senki, mert az önerőt nem tudja leigazolni, a Minisztérium felé nincs leigazolva 
számlával, akkor a közigazgatási államtitkár azt fogja mondani, hogy ez nincs meg, s 
jövőre lehet próbálkozni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az önrészt mikor kell biztosítani nekünk? 
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Füzy András Mizse-Sport Kft 
Az önrészről egy testületi döntés kell, hogy a különbözeti résznek az 50 %át kell 
biztosítani a nyár folyamán. A Lajosmizsei Önkormányzat a következő évi 
költségvetésében elkülöníti az önrészt, s ha a 2019. évben el tudunk indulni, akkor kell 
a következő önrészt biztosítani. Bizonyítanunk kell azt, hogy a Lajosmizsei 
Önkormányzat a következő évi költségvetésében ezt elkülöníti arra a célra, hogy ezt az 
önerőt tudja biztosítani. 
Sebők Márta PEB elnök 
Elnézést kérek, én ebben az ügyben szkeptikus vagyok. Ennek a csarnoknak a 
beruházása 2015-ben elkezdődött. Akkor hoztunk egy képviselő-testületi döntést, hogy 
500 millió forintért szeretnénk egy sportcsarnokot. Ennek a feltétele az volt, hogy 
kettő héten belül, vagy 10 napon belül utaljuk el a 39 millió forintot. Kétoldalú 
szerződést kötöttünk, ebből egyetlen egy dolog teljesült, hogy az Önkormányzat 
elutalta a 39 millió forintot. Azóta a világon semmi nem történt csarnok ügyben, azóta 
nincs összeszedve az önrész, nincsenek kellő garanciák arra, hogy összegyűjtésre kerül 
ez a TAO pénz, viszont a csarnok bekerülési költsége megnőtt, épp hogy nem a 
duplájára. Tehát, amikor először döntöttünk, teljesen mások voltak a körülmények. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
2015-ben nem erről a csarnokról beszéltünk. Én nem szóltam bele az Önök 
munkájába, hogy milyen műszaki tartalommal legyen kiegészítve a helyi sport, és 
kulturális igényeknek megfelelően a helyi lakosság igényei szerint. Ekkor növekedett 
meg a költség, s 2016-ban indult el ez a fejlesztési program. 2015-ben tudtunk 
csatlakozni ehhez a rendszerhez. 2016-ban, amikor emelt műszaki tartalommal 
beadtuk a pályázatot, akkor növekedett meg 500 millió forinttal a költség. 2016-ban 
indult meg az a fejlesztési program, amiben el tudtunk indulni. Nekünk volt egy 
visszalépésünk a Győri Püspökség részéről egy katolikus iskola felé. A fejlesztés 
keretösszege jóvá lett hagyva, s utána ezt módosítottuk 2015-ben, hogy Lajosmizsén 
legyen belőle egy tornacsarnok fejlesztés, amit már akkor tudtunk, hogy 206 millió 
forintos keretösszegből lehetetlen lett volna. Ez arról szólt, hogy egy kis tornaterem 
lesz. Viszont megszületett az a jogviszony, ami alapján Lajosmizse bekerülhetett ebbe 
a programba. Létrejött a Kosárlabda Szövetség tagsága és a Sport Kft-t 
megalapítottuk. Elkészültek az engedélyes tervek, megtörtént az, hogy a Mizse Sport 
Kft saját jogon versenyeztet, elindulhatna a kosárlabda oktatás, mert évek óta Győrben 
versenyeztet a Mizse csapata, s ez nem fenntartható, mert előírás a Szövetség részéről, 
hogy kosárlabdának lennie kell. Ha kell, akkor a Kecskeméti Akadémia is besegít. A 
Mizse Sport Kft ezt finanszírozza, de kérnénk szépen ebben az együttműködést, mert 
ezzel egy új sportolási lehetőség nyílna Lajosmizsén. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez mind igaz a szakmai rész, de van egyáltalán összegyűjtve TAO pénz?  
Füzy András Mizse-Sport Kft 
110 millió forint.  
Sebők Márta PEB elnök 
Erre szóbeli ígéret, vagy mi? 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Ez ott van. Ehhez nem tud hozzányúlni a Mizse Sport Kft önállóan. 
Utófinanszírozásban tudja csak a projekt céljára lehívni. Ez jelen pillanatban a 
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Minisztérium és az MK közös finanszírozási letéti számláján van, egy alszámlán. Oda 
fizetik be az adóból a cégek a felajánlásukat. Nekünk egy forint nem érkezik. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez kinek a könyvében van nyilvántartva? 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Ez nincs nyilvántartva, akkor tudjuk nyilvántartani a könyvekben, amikor  elkezdjük 
lehívni utófinanszírozásként. lehívjuk. 2016. december végén jött létre a minisztériumi 
lehívás. 
Sebők Márta PEB elnök 
Erről határozat van? 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Igen, átvettük a teljes határozati anyagot. 
Erről 2016. december végén jött meg a minisztériumi jóváhagyás. 
Azért maradtunk ki a 2016. decemberi feltöltésből, mert nem volt még meg a 
minisztériumi jóváhagyás. 2017-ben tudtuk először a 110 millió forintos pénzt 
fogadni.  
Sebők Márta PEB elnök 
Az előző határozatot 2016-ban megkapta a Képviselő-testület? Erre én nem 
emlékszem. Ha tudnám, hogy valami elkezdődött, akkor nem aggódnék ennyire.  
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Támogatásigazolás van, a Mizse Sport Kft-nek ez egy nyilvános programja. Ha ez 
kérdés, vagy kérés, ezt bármikor tudom csatoltatni. Teljesen nyilvános dokumentum, 
amit jóváhagyott a két minisztérium és a Szövetség. Ezt a Mizse Sport Kft kapja, nem 
az Önkormányzat. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezzel teljesen tisztában vagyok, értem, de valami kézzel fogható papírok kellenének a 
70 %-os támogatásról. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Az Országos Kosárlabda Szövetség hoz egy határozatot a 300 millió forintról, vagy 
egy elnökségi nyilatkozatot? 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Zárt ülésről nyilvános nyilatkozatot nem tudok adni. Ez az egyetlen lehetőségünk volt, 
hogy a nyilatkozatban a Szövetség főtitkára tájékoztatta a polgármester urat, hogy a 
kérésük jóváhagyásra került. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A Sport Egyesületnél az Országos Szövetség kiadott egy TAO-s határozatot, azt fel 
kell tenni nyilvános honlapra, az nem titkos, bárki belenézhet. Ez miért titkos? 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Ez addig titkos, amíg a két minisztérium alá nem írta. Amikor a két minisztérium 
aláírja, utána már nem. 
Basky András polgármester 
A kisebb összegek is másként működnek, meg a 300 millió forint feletti összegek is. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Jogerőssé akkor válik, amikor a másodfokú hatóság is ellenjegyezte. Ahhoz, hogy 
ellenjegyezze, vannak feltételek. Van egy lista, amit megvizsgálnak, hogy az I. fokú 
hatóság körültekintően járt el, és beszerzett-e minden olyan dokumentációt, amit a 
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törvény előír ahhoz, hogy jóváhagyható legyen a támogatás. Megvan minden 
dokumentáció. Egy alátámasztó dokumentációra volt szükség, a közbeszerzésnek a 
végeredményére és a hiteles jogerős végeredményére, mert ezzel tudjuk alátámasztani 
azt, hogy a korábban igényelt összeg a megváltozott gazdasági körülmények miatt 
magasabb lett, és kérjük azt, hogy módosítsák a programunkat. Az első keretösszeg, 
amit jóváhagyott a Szövetség, az legyen az első ütem, a különbözeti rész a második 
ütem. A második ütemre külön hozzon egy döntést.  
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Ez még 5-6 hónap ezen túl. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Igen annyi szokott lenni, míg a jóváhagyó végzés meg nem lesz.  
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A TAO utófinanszírozású, akkor miért kell előleget most elkölteni előre? Úgy tudom, 
hogy ha utófinanszírozású a TAO-s számlák kifizetése, akkor az úgy történik, hogy 70 
% a TAO, és 30 % az önerő. Miért kell előre elkölteni pénzt, mert ha jön a számla, 
majd akkor kell hozzátenni a 30 %-os önerőt. Ha jövő decemberben jön egy számla, 
akkor jövő decemberben tesszük hozzá a 30 %-ot. Ezt a lépést egyáltalán nem értem, 
hogy miért ragaszkodnak ehhez? 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Nem ragaszkodunk hozzá, de az utófinanszírozás elméletben így néz ki, de 
gyakorlatban nem. Ha jön egy számla, kifizetésre kerül a 100 %-a, majd 
visszaigénylésre kerül a 70 %-a. Jön a következő számla a finanszírozásba. Ha valaki 
300 számlát nyújt be, azokat mind elő kell finanszírozni. Más projekteknél mi már 
folyamatosan faktoring cégekkel dolgozunk, van, ahol az önkormányzat faktorálja és 
ad plusz pénzt arra. A harmadik körnél az önerő már nem is elég, mivel 
visszaérkeznek, s a legutolsó kifizetésnél lesz pénzénél a projekt. Jelen pillanatban a 
38.370.000.- Ft tervezési díjnál és költségeknél is az történt, hogy ebből az összes 
tervezést elő kellett finanszírozni. Jelen pillanatban majd ennek a 38.370.000.- Ft-nak 
a 70 %-át lehívhatjuk, amikor elindul a beruházás. Ez az úgynevezett nulladik lehívás, 
amikor az előkészületi munkákba befektetett összeget (közbeszerzés, 
projektmenedzsment, tervezői díj, kiviteli tervkészítés, belső építészetnek a díjait le 
tudjuk hívni 70 %-ban. A 21 millió forintot vissza fogja kapni a projekt, és önerőként 
visszarakhatja majd a GOMÉP kivitelezési számlájába. Egy projektet 8 részre lehet 
osztani, maximum 10 részre külön engedéllyel.  Egymilliárdos projektnél 100-120 
millió forint körül vannak a befogadandó számlák. Ezt nekünk mindig 100 %-ban 
előre kell finanszírozunk. A II. ütem után el fog fogyni az önerő. Jön a 3. számla, s 
akkor fogjuk visszakapni az elsőt. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Ez gyakorlatban úgy történik, hogy ez a Sport Egyesület, ami alakult, csak ő gyüjteheti 
össze a TAO-t erre a sportcsarnokra, őneki van hozzá joga. A TAO-t mi erre a 
számlára utaljuk, a Gombkötő úrék elnyerték a közbeszerzést, s ha jogerős lesz, a 
GOMÉP nyújtja be a számlát az Egyesületnek. Ez már a GOMÉP bizalma az 
Önkormányzat felé, hogy biztos kiegyenlíti a számlát. A szerződéskötéstől is függ, 
hogy mikor kerülnek benyújtásra a számlák. Az önerő részt még később kell befizetni? 
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Füzy András Mizse-Sport Kft 
Az önerő 50 %-át kell leigazolnunk jelenleg, 2019-es évben kell a másik 50 %-ot. A 
szerződés tartalmazza, hogy a kivitelezés akkor indul el, amikor a teljes összeg 
rendelkezésre áll. Gyakorlatilag akkor indítjuk el a projektet, amikor a pénzek 
rendelkezésre állnak. Akkor indítjuk el ezt a projektet, amikor rendelkezésre állnak a 
források teljes egészében. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A forrásokról nem beszéltünk. A TAO-t ki gyűjti össze? A legelső beszélgetésünkkor 
az hangzott el, Ön mondta a férjemnek, hogy ez az Egyesület fogja az összes TAO-t 
összegyűjteni. Változott a helyzet, nem az a sportcsarnok lett, most az a 
leglényegesebb kérdés, hogy mit vállalnak a TAO gyűjtésben  
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Az 50 %-át vállaltuk a szerződésben. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Akkor az kevesebb. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Amikor Győrben először találkoztunk, akkor fele akkora összegről beszéltünk. 260 
millió forintot vállaltunk, s ezt júniusra el is fogja érni a mi részünk.  A 110 millió 
forint felajánlást, azt mind mi gyűjtöttük. Az a célunk, hogy tovább menjünk. 
Megpróbáljuk az egészet feltölteni. Bízunk benne, hogy a helyi erőket is meg tudjuk 
mozgatni. Számlavezető bankja is van az Önkormányzatnak. Kértük a polgármester 
urat, hogy velük is vegye fel a kapcsolatot. 
Basky András polgármester 
Meg is történt. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Megtesszük azokat a lépéseket, hogy összeálljon a keret. Az a legfontosabb, hogy 
olyan állapotba kerüljön, hogy nyugvó pontra kerüljön, mert abban az esetben tudunk 
tovább lépni, a közbeszerzést lefolytatjuk, és a közbeszerzésen fel tudunk mutatni egy 
győztest. A legutóbbi testületi határozat adott egy elszámolási időt, idáig kell 
eljutnunk. Az a változás történt, hogy növekedett a beruházási költség, nem mi tettünk 
hozzá plusz műszaki tartalmat, nem növeltünk semmit, nem változtattunk semmit, ez a 
gazdasági környezet van most. Volt egy 649 millió forint és egy 880 millió forintos 
kivitelezési árajánlat.  A második helyezett is 230 millió forinttal nagobb összegre 
adott ajánlatot, mint a GOMÉP. 
Sebők Márta PEB elnök 
„C” pont.  
A Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület és a Mizse-Sport Szolgáltató Kft. 
együttesen elszámol a Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesületen keresztül 
részére átadott 38.300.000.- forint összeggel az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint, 
azaz sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok 
másolataival, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló 
feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt. Én még a  kötött szerződéseket is 
ideírnám. 
Az elszámolás nem történt meg. Ezt mikor tudja megtenni? 
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Füzy András Mizse-Sport Kft 
Az a célunk, hogy a teljes elszámolás egybe megérkezzen. Tavaly megtettük az 
elszámolást. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az elszámolás a mellékletekkel együtt kinek küldte el? 
Füzy András 
Az Önkormányzat részére. 
Basky András polgármester 
Korábban dr. Tóth Andreával történt ez ügyben levelezés, csak jelen pillanatban ő 
most nincs. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Ez nekünk le van dokumentálva. Azt várjuk, hogy a könyvelők a mérleget 
megcsinálják. 
Sebők Márta PEB elnök 
A végleges döntés előtt ezt megkapjuk? 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Igen, a Felügyelő Bizottság döntése előtt fogom hozni ezt az anyagot. Ezért hoztuk 
létre a Felügyelő Bizottságot, ahol 2:1 arányú döntés van, két fő lajosmizsei és 1 főt 
delegált a Széchenyi Kosárlabda Klub, hogy mire testületi ülés elé kerülnek ezek az 
anyagok, át tudják nézni ezeket a kérdéseket. 
Sebők Márta PEB elnök 
A szerződéseket is kérnénk tisztelettel, és a nagyobb volumenű dolgokat, tervezői, 
közbeszerzői szerződéseket. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Megküldjük. 
Sebők Márta PEB elnök                            
„D” pont.  
A 2016. május 19-én a 67/2016. (V.19.) határozatban kapott felhatalmazás alapján 
megkötött négyoldalú szerződés 2.e.) pontjában a Széchenyi Kosárlabda Akadémia 
Sportegyesület által vállalt 59.210.000.- forint önerőt a továbbiakban is a Lajosmizsei 
Városi Sportcsarnok építéséhez rendelkezésre bocsájtja a Széchenyi Kosárlabda 
Akadémia Sportegyesület önerőként. 
Megvan-e a pénz még? Erről bankgaranciát lehet-e kérni? 
Füzy András 
Igen, ez rendelkezésre áll, 59 millió forint beszámításra kerül. Annyival kevesebbet 
kell adni önerőként. 
Sebők Márta PEB elnök 
Erről kapunk új igazolást? Amennyiben szükséges, bankgaranciát? És ez a mi 
rendelkezésünkre lesz bocsátva?  Ezt a testület megkaphatja? 
Füzy András 
Igen, ezt meg fogjuk küldeni. A folyósítás előtt megküldtük. 
Sebők Márta PEB elnök 
„E” pont. 
Amennyiben szükséges további fedezet biztosítása, akkor az a 2018. évi 
költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben, tételesen, teljes körűen kimutatható 
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Sebők Márta PEB elnök 
Ez a pont azt jelenti, hogy a 2018.-as költségvetésből kell elkülönítenünk az önrész 
hiányzó részét? 
Basky András polgármester 
Az elfogadható-e hogy elkülönítünk az idei költségvetésből az 50 millió forint mellé 
még valamennyi összege a céltartalékban, s elég-e az, hogy az Önkormányzat a jövő 
évi költségvetéséből biztosítja a különbözetet. A jövő évi költségvetésünket még nem 
látjuk, oda túl nagy összeget nem tudunk bevállalni. A jelentős részeket most 
vállalnánk be, amennyit tudunk, s a különbözetet hagynánk meg jövőre. Ha valamilyen 
forrást meg tudunk szerezni hozzá, akkor hozzátesszük. A pályázataink most vannak 
folyamatban, ezek mind szükségesek, jövőre sem lesz kevesebb problémánk, mint az 
idén, én a 2/3 részét elkülöníteném. 
Sebők Márta PEB elnök 
Azt halottam, hogy ennek a csarnoknak a költségeit átmenetileg finanszírozni kell az 
Önkormányzatnak. a fizetések és a lehívási időszak között. Az is egy óriási összeg. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Nekünk van egy faktor szerződésünk a Bankkal. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez egy új költségtényező, vagy az összes szabad pénzeszközünket oda át kell 
csoportosítani, hogy tudjuk finanszírozni az átmeneti időszakban a költségeket. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
A TAO-ban a banki költség számolható el, sem a bankkamat, sem a hitel költsége, sem 
a faktoring költsége, sem az átutalási díj nem számolható el.  
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Mennyi az utófinanszírozásnak a határideje? 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
45 nap a törvényi, mi gyorsabban szoktuk megoldani. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezek a támogatások is annyit késhetnek akár, mint az egyéb állami támogatások? 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Nem, ez nekünk egy alszámlánkon van, és csak azt le kell hívni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Maximum 45 nap, amikor finanszírozni kell a költségeket? Ez valós probléma. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Amikor elindul a projekt, ez egy valós probléma. Nem az elsőnél, hanem a második, 
harmadik részletnél szokott lenni a probléma. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Elvileg, ha a határidőt tartják, nem szabadna nagy határidőnek lenni. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Elvileg 45 nap az elszámolási határidő. A győztes lehívás 270 nap volt a kivitelezési 
határidő. Ha 10 részletre osztom, akkor 240 nap. Ha valamit elírnak, akkor újra 
indulhat a 45 napos határidő. 
Sebők Márta PEB elnök 
„F” pont.  
Külső szakértő által a fenntartási és karbantartási költségek várható alakulásának 
kimutatása. 
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Basky András polgármester 
Ez a mi dolgunk. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez a Képviselő-testület ülésig meg fog érkezni, és a képviselők meg fogják kapni, s 
nem kiosztós anyagnak, hanem néhány nappal korábban, ugye? 
Basky András polgármester 
Nagyon nehéz eldönteni, hogy mikor legyen a testületi ülés, bizottsági ülés, s minden 
megfelelően alakuljon, olyan esetet nem nagyon tudok előállítani, pedig igyekszünk. 
Ha ma, vagy holnap ezeket a döntéseket meghozzuk, tudunk számokat, tudjuk, hogy 
mit szeretnénk megvalósítani. Van időnk arra, hogy ezeket a dolgokat meghozzuk, úgy 
a jó. Kérdésem, hogy a Kosárlabdázók Országos Szövetségének, - mivel emelkedik a 
TAO keret, - szüksége van-e arra, hogy az önerő fele rendelkezésre álljon. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Igen. A másik fele akkor, ha a döntés megszületik. 
Basky András polgármester 
Mikor van a beadási határidő? 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
A kérvények beadási határideje április 30. Utána lesz róla egy elnökségi határozat, és 
egy 45 napos hiánypótlási határidő. Kérés volt felénk, hogy mielőtt megszületik erről a 
végleges döntés, legyen egy olyan információja a testületnek, hogy valójában a 
Szövetség támogatja ezt a projektet. Polgármester úr ezzel keresett meg, hogy mielőbb 
hozzunk döntést. A Szövetségbe az elnökség ha elfogadja és támogatja, ott az 
apparátus elkezdi bekérni azokat a pontokat, amiknek meg kell felelni. Ennek a fő 
része az lesz, hogy az alátámasztó dokumentáció kell a közbeszerzésről, és ami nekünk 
még hiányos, kell egy alátámasztás az önerő pótlásról. Erről kell testületi döntésnek 
lennie. Amikor ezeket benyújtottuk, akkor fogják a minisztériumhoz tovább küldeni a 
kiegészítő támogatás meghatározására az anyagot. A Szövetségnek az a feladata, hogy 
a minisztériumhoz olyan dokumentáció menjen, ami megfelel a törvényi előírásoknak 
és feltételeknek, s hogy ne legyen hiánypótlás.  
Basky András polgármester 
Milyen határozat kell ahhoz április 30-ig, hogy Füzy András a Kosárlabdázók 
Országos Szövetségénél lobbizni tudjon? 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Ha megvan az önerő nyilatkozat, vagy határozat a testület részéről, akkor minden 
kérdőjel elhárul, nem lesz hiánypótlásunk. 
Basky András polgármester 
Csütörtökön dönteni kell olyan szinten, amit elvár a Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége.  
Sebők Márta PEB elnök 
De pénzt még nem kell utalni, csak a nyilatkozatot? 
Basky András polgármester 
Nem kell utalni még pénzt. Ha azt mondjuk, hogy az idei évi költségvetésből 
elkülönítünk 50 %-ot, s azt is kimondjuk, hogy a következő rendelet-módosításnál a 
forrásból elkülönítünk „X” összeget, és a következő évi költségvetésnél újabb „X” 
forinttal támogatjuk. Ha ezt a testület így kimondja, és támogatja, ez elég, vagy kell a 
költségvetési rendelet-módosítás is? 
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Füzy András Mizse-Sport Kft 
Első körben elég, de itt két részlet van. Be kell számolni a részünkről, amit nekünk kell 
biztosítani. Be kell számolni az 51 millió forint kell ez feltétele volt a kivitelezésnek. 
A különbözeti összeg 50 %-ával kell rendelkezni. Azt is köthetjük ugyan ahhoz a 
feltételhez, ami már korábban elfogadott volt, hogy a kivitelezővel  megkötött 
kivitelezői szerződés megkötésekor biztosítja az első részt, és a következő részt pedig 
biztosítsa a terület átadáskor. A terület átadás akkor történik meg, ha rendelkezésre áll 
a teljes összeg, az önerő és a támogatási rész. 
Basky András polgármester 
A szerződéskötésre várunk 8 napot, ami úgy fog megköttetni, hogy akkor kezdődik el 
a beruházás, amikor a teljes önerő és teljes TAO keret rendelkezésre áll, akkor kerül 
átadásra a terület a vállalkozónak, s akkortól kell neki 270 nap alatt befejeznie a 
csarnok építését.  
Gombkötő Márk vállalkozó 
Ha a kivitelező felvállalja, s meghiúsul ez a beruházás, nem indul el valamilyen 
pénzügyi atrakció miatt, nem adja át a Sport Egyesület a munkaterületet a 
kivitelezőnek, (vállalkozónak), nem indul el a projekt, nem indul el a 270 nap, a 
kivitelezőnek (vállalkozónak) semmiféle kötelezettsége nincs, viszont a kivitelező 
kijelenti, hogy nem kíván kártérítési szándékkal fordulni a megrendelőhöz, hogy 
meghiúsult a projekt. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük szépen. 
Közbeszerzést hogyan lehet úgy indítani, hogy fedezet hiányában. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Feltételes közbeszerzés. Ez csak akkor valósul meg, ha a teljes összeg rendelkezésre 
áll. Ez többször szokott lenni, hogy nagyon sok pályázathoz a közbeszerzést már előre 
le kell folytatni, hogy tudjon pályázni az adott pályázó. S ehhez van kitalálva a 
feltételes megoldás, hiszen szükség van még hozzá önkormányzati és szövetségi, 
hatósági döntésre ahhoz, hogy a teljes kerettel tudjunk rendelkezni. Tehát jogszabály 
szerint a feltételes környezetnek megfelelt a beruházás. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm szépen. De még mielőtt tovább mennénk, szeretnék reflektálni 
polgármester úr mondatára, hogy nehéz összehozni a testületi anyagot, mert a sok a 
feladat. Azt gondolom, hogy ez egy olyan volumenű beruházás, hogy ez egy 
rendkívüli testületi ülést is megér.  
Basky András polgármester 
Még nincs kizárva, hogy nem lesz benne rendkívüli ülés. 
Sebők Márta PEB elnök 
„G” pont: 
Külső szakértő által a rendeltetésszerű használatához minimálisan szükséges 
berendezések, eszközök várható bekerülési költségének kimutatása. A csarnok 
használhatóságához szükséges eszközök beszerzéséről beszélünk. Láttam olyat az 
interneten, hogy ez egy újabb TAO-s pályázat benyújtásának része lehet. Van-e arra 
lehetőség, hogy egy újabb TAO-s pályázat benyújtásra kerüljön? 
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Füzy András Mizse-Sport Kft 
Önkormányzatnak nincs, de a Mizse Sport Kft-nek igen. Muszáj is lesz, mert jelen 
pillanatban csak a sportszakmai részét tartalmazza a kivitelezői ár, felszerelések, 
bordás fal, torna pad, zsámoly, öltőző pad. Ezeket nem tartalmazza. 
Sebők Márta PEB elnök 
A lelátót tartalmazza? 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Igen, az elengedhetetlen részét képezi. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az eszközbeszerzésnek mennyi lehet a költsége? Tízezer, vagy százezer? 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Kb. 10 millió forint lehet összességében maximum. Erről meg kell kérdezni az iskolát, 
mert nem tudom pontosan az iskolai szertárnak mi az előírása, mit kell tartalmaznia, 
nem tudom, mennyibe kerül egy szőnyeg. 
Sebők Márta PEB elnök 
Erre van esély, hogy 30 % ellenében ez megoldható? 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Igen. 
Sebők Márta PEB elnök 
A klíma és minden eszköz benne lesz? 
Gombkötő Márk kivitelező 
Igen, az épület olyan állapotban kerül átadásra, hogy az használható legyen, a 
csapadékvíz elvezetés és minden megoldott lesz.  
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm a tájékoztatást, sok minden kitisztult bennem, egyetlen dolgot nem látok 
még, hogy a 70 %-os TAO-s pályázat összegyűjtése. Ha jól érzékeltem, akkor itt már 
közel az 50 % összegyűjtésre került.  
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Az eredeti összeghez vállalt 50 % igen. 
Sebők Márta PEB elnök 
Lajosmizse részéről ki lesz az, aki felelőse lesz ennek a TAO-s pénznek az 
összegyűjtése kapcsán? Az, hogy csináljuk, az egy dolog. Füzy úrék részéről megvan a 
felelős. Lajosmizse részéről ki lesz a felelős? 
Basky András polgármester 
Azt mondom, hogy én koordinálom. 
Sebők Márta PEB elnök 
Itt óriási összegről van szó, ennek felelősének kell lenni, a koordiánálás elég tág 
fogalom. Basky András lesz a felelős? 
Basky András polgármester  
Legyen a Képviselő-testület 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Aki összefogja és koordinálja, az polgármester úr lehetne. Nagyon szívesen tartunk 
tájékoztatót a helyi vállalkozóknak. Egyetlen egy dolgot szeretnék mondani, amit az 
alpolgármester úrnak is mondtam, hogy azért nem indultunk el tágabb körben, hogy 
nem akartuk azt, hogy a Kézilabda Klubnak a hétköznapi költségvetését romboljuk le. 
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Sápi Tibor alpolgármester 
Mi amikor TAO-t gyűjtöttünk, a TAO keretnek csak egy töredékét tudtuk 
összegyűjteni Lajosmizsén. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Ezt azért polgármester úrnak kellene összefogni. A cégekkel beszélni kellene, eljövök 
én is, és a kollégáink is. Ebben mi is tudunk segíteni. Az egy jó hívó szó, ha a város 
polgármestere hívja össze a közösséget. 
Basky András polgármester 
Az is egy nagyon jó hívó szó, ha hozunk egy olyan határozatot, hogy eldöntjük a 
sportcsarnok építését, megvan a kivitelező és kell a hozzájárulás, támogatás, mert 
akkor másképp tudunk TAO-t gyűjteni, ha van konkrét határozat a sportcsarnok 
építéséről. Én koordinálom, de mindenkit mozgósítani kell ebben az ügyben. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Az esélyek jobbak nálunk, mint egy más településen. 60-40 %-ban idegenektől kaptuk 
a TAO-s támogatást, személyes kapcsolatok alapján. Egy helyi sportcsarnoknak a 
támogatására szívesebben adnak támogatást, én úgy gondolom. 
Gombkötő Márk kivitelező 
A PEB elnöke felvetette, hogy miért nem az iskola épít sportcsarnokot? Mi állandóan 
figyeljük a közbeszerzéseket, hogy mik épülnek az országban, van róla tudomásunk, a 
Kormány, vagy a KLIK nem támogatja a városi sportcsarnokokat, csak az iskolai 
sportcsarnokokat. Azok nem ilyen sportcsarnokok, hanem sokkal egyszerűbbek, nem 
rendelkeznek 300 fős nézőtérrel. Azért, hogy ez 300 fős nézőtérrel rendelkezik, ezért 
olyan tűzrendészeti előírások vannak benne, ami akár kitesz 100 millió forintot is. Az, 
hogy ez 300 nézőt befogad, kb. építészetileg 100 millió forintot jelent. A 
járásközpontú iskolák kapnak az államtól ingyen, vagy valamilyen támogatott pénzből 
tornacsarnokot.  
Sebők Márta PEB elnök 
Az is elfogadható részemről, hogy ha paci alapon lévő árért béreli a KLIK a 
sportcsarnokot. 
Van-e még valakinek kérdése? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Lajosmizsén a régi kis tornaterem helyett, amit már nagyon régen elbontottunk, az 
MSZMP Székházban levő tornaterem nagy-nagy kompromisszummal képes a 
gyermekek testnevelését kielégíteni és sportszervezetek részére is ad sport órák 
tartására lehetőséget. Az nem kérdés, hogy Lajosmizsén kell egy ilyen nagy városi 
sportcsarnok. A sportcsarnok folyamatában, a mai délelőtti megbeszélés és az elért 
eredmények nagy mérföldkövek. Ez hatalmas terv, bonyolódik a közbeszerzési eljárás. 
Gombkötő Márk jelen van és, nagy dolog,  hogy egy ilyen nagy cég, mint a GOMÉP 
nyerte meg a kivitelezést és Füzy úr segítsége is kellő garancia arra, hogy azok a 
remények, amit a sportcsarnok építéséhez fűztünk, meg fog valósulni. Ezen a téren 
komoly előrehaladás történt. 
Támogatni szükséges ennek az egész beruházásnak a létét és Lajosmizse részéről a 
lobbi tevékenységet el kell kezdeni. Köszönöm. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Megjegyezni kívánom, hogy a Mizse KC Táborfalván bérel sportcsarnokot. Nem csak 
a felnőtt csapatot kell figyelembe venni, hanem 10 fős gyermekcsapatot is 
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versenyeztet, nagyon jó kapcsolata van a lajosmizsei igazgató nővel és a táborfalvi 
igazgató nővel. Nagyon szenvednek a pinpongosok is, amikor este 10 órakor kapnak 
lehetőséget edzésre. 
Nagyon örülök ennek a mai beszélgetésnek, mert megvilágosodott sok minden. 
Nagyon nagy alappillére az egésznek, hogy a kormány megmaradt, így a TAO is 
megmarad. Ami egy biztosíték, a Gombkötő úrnak és a cégnek a szilárd alapokon 
nyugvó hatása is nagyon fontos. A sportcsarnokot nem a testületnek kell működtetni, 
hanem az országos ismeretséggel rendelkező csapatok segítik. 
Sebők Márta PEB elnök 
Csatlakoznék a két előttem szólóhoz. A határozat-tervezetet kell elfogadni. Két dolgot 
szeretnék kérni. A kiviteli terveket és a tervezői költségvetést szeretném, ha a 
Képviselő-testület megnézhetné, vagy legalább a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. A 
másik javaslatom, hogy a határozat-tervezet egészüljön ki egy új „i”ponttal, s ebben 
fogalmazzuk meg, hogy a TAO összegyűjtésének, ránk eső részének határidőben 
történő megvalósulásának koordinálásáért a polgármester úr a felelős. 
Gombkötő Márk kivitelező 
Egy táblát is lehetne kitenni a TAO összegyűjtéséről, hogy TAO-t szeretnének 
összegyűjteni. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Nagyon fontosnak tartom a TAO gyűjtés felelősének, koordinálásának a 
meghatározását. Az egész Képviselő-testületnek nagyobb tiszteletet, elismerést 
nyújtani a helyi vállalkozóknak. Nincs a testületnek kapcsolata a helyi vállalkozókkal, 
ezért nem is várhatjuk el a segítséget. Nagyobb tiszteletet kellene a helyi 
vállalkozóknak nyújtani. 
A Képviselő-testületnek nincs kapcsolata a helyi vállalkozókkal, így nem várhatjuk el 
a nagy mérvű segítséget. 
dr. Balogh László jegyző 
A II. határozat-tervezet kapcsán egy csomó feltétel került meghatározásra.  
Ha jól értettem, akkor április 30-ig azt a döntést meg kell hozni, hogy legalább a felét 
biztosítani kell az önrésznek.  
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Teljes egészében rendelkezni kell az önrésszel. 
dr. Balogh László jegyző 
Amikor az anyagot előkészítettük, pontokba szedve feltételeket szabtunk, s most egy 
„i” ponttal kiegészítettük ezt. Ha ezt a határozatot elfogadjuk, a jövő héten rendkívüli 
ülést kell tartani. 
Basky András polgármester 
Amikor ezek a pontok összeálltak a következő rendes ülésre, vagy rendkívüli ülésre, 
akkor tudunk újra tárgyalni. Ami nem fog tudni teljesülni, az a b) pont, mert Füzy úrék 
kérése, az, hogy a TAO keret megemelkedéséhez egy döntés kell az önerő 
biztosításáról. Mi pedig akkor adunk pénzt, ha van TAO döntés. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ezt az utalás áthidalja. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez jogos is.  
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Az a.) pont megvan, a TAO összegyűjtése nyilatkozat hibádzik, a Mizsei Sport 
Egyesület Szolgáltató Kft elszámolása rendelkezésre áll. Ezt maradéktalanul meg lehet 
tenni. A c.) pont rendelkezésre áll, a d.) pont rendelkezésre áll. Az e.) pontot, ha 
összeülünk, azt eldöntjük. A külső szakértő által fenntartási karbantartási költséget 
meg kell szerezni. A minimális berendezésekhez szükséges költségeket meg kell 
szerezni. Az i.) pontot oda kell tenni, hogy a polgármester úr a felelős a TAO 
gyűjtésének a koordinálásért. Az e.) pontot el kell dönteni, hogy külső szakértő által a 
karbantartási költséget meg kell szerezni.  
Végleges együttműködési megállapodást szeretnénk kérni.  
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Ha megvan ez a döntés, utána lehet nekünk adnunk végleges együttműködési 
megállapodást. 60 napunk van erre, és ezen a 60 napon belül kellene a következő 
testületi ülésre, vagy rendkívüli testületi ülésre a végleges szerződést elkészíteni. Van 
egy szerződésünk, a 2016-os, ahol bizonyos pontokat kellene kiegészítenünk. Változik 
a főösszeg. 
Basky András polgármester 
Azt is látnunk kell, hogy a közbeszerzés még nem zárult le, megszületett a döntés, de 
még 10 nap kell ahhoz, hogy jogerőre emelkedjen. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Körülbelül akkorra fog jogerőre emelkedni, amikorra be kell nyújtani a pályázatot. 
Folyósítási feltételek eddig is voltak. A folyósítási feltétel azt takarja az 50 %-nál, 
hogy a szerződéskötés legyen, a kivitelező kiválasztásra kerüljön, és a szerződéskötés 
után 15 nappal biztosítsa azt a 52 millió forintot, - az a különbözeti rész volt - amiről 
döntés születetett. A másik 50 %-ot pedig kössük ahhoz, ha a munkaterület átadásra 
kerül. A munkaterület úgy kerül átadásra, ha előtte az ütemtervet elküldjük a 
minisztérium részére. Mi vállaljuk is, - s azt jegyző úr is nyugodtan beírhatja, -, hogy 
az ütemtervet ismertetjük a testülettel és a bizottsággal is. Az ütemterv 9-10 ütemre 
fog osztódni.  
Ezek a pontok vannak megfogalmazva. 
A holnapi testületi ülésen is lehet erről egy keret megállapodást hozni. Ha kell, eljövök 
a holnapi testületi ülésre, s ha bárkinek van olyan kérdése, ami felmerül, arra 
válaszolok. 
dr. Balogh László jegyző 
A b.) pont hogyan változna? 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Az önkormányzat tervezete gyakorlatilag nem kivitelezhető, mert a Szövetség addig 
nem tud döntést hozni, amíg nincs meg az önerő.  
dr. Balogh László jegyző 
A b.) pontot akkor kihagyjuk. 
Sebők Márta PEB elnök 
A b.) pont helyett i.) pont lesz. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A szerződés-kötést nem befolyásolja, hogy 4-5 hónap a határozathozatal időpontja? 
Gombkötő Márk kivitelező 
A szerződéskötés akkor lép életbe, amikor a munkaterület át lesz adva. Ha nem lesz 
átadva, akkor nem tud életbe lépni a szerződés, s így nincs követelés. 
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dr. Balogh László jegyző 
Április 30-ig olyan nyilatkozatot kell hoznunk, hogy a pénzügyi fedezetet az 
Önkormányzat 100 %-ban biztosítja? 
Sebők Márta PEB elnök 
Az önerő ránk jutó részét, de azt számosítsuk. 
dr. Balogh László jegyző 
120 millió forintról van szó.  
Basky András polgármester 
A határozatot elfogadjuk, amit elfogadunk, de a pénzügyi döntést akkor fogjuk tudni 
elfogadni, ha a felvetett kérdésekre választ kapunk, s ehhez össze kell jönnünk még 
egyszer áprilisban.  Kell egy olyan költségvetés, hogy a konkrét csarnoknak mennyi a 
megvalósítási költsége. 
Sebők Márta PEB elnök 
De akkor már ezekre a pontokra választ kapunk. 
Basky András polgármester 
A szükséges berendezéseket nem kötném ehhez. 
Sebők Márta PEB elnök 
De a költségvetésre hatással van ez is. 
Füzy András 
Ezt akár a KLIKK-el is meg lehet beszélni, hogy a testnevelésórákhoz szükséges 
eszközöket szerezze be ő. 
Basky András polgármester 
Kell egy olyan költségvetés, hogy a konkrét csarnoknak mennyi a megvalósítási 
költsége. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az „f” pont marad. 
A „g” pont a szükséges eszközök kérdése. Ez maradjon ki. 
Basky András polgármester 
Kérjük a segítséget Füzy Andrástól, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos dolgokban 
segítsen, küldje meg a határozatot. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az „i” pont. A TAO összegyűjtésének koordinálásáért a polgármester úr a felelős. 
Basky András polgármester 
Legyen a Pénzügyi Bizottság a felelős a TAO összegyűjtésére. Én ezt akarom. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Ezt nagyon nehéz feltétel. Nekem is az 50%-ot nagyon nehéz volt összeszedni. Ez nem 
a polgármester úrtól függ, hanem további személytől. Ehhez feladat meghatározásra 
van szükség, valakinek a feladata legyen, és ha a polgármester úr vállalja azt, az 
megoldható. 
dr. Balogh László jegyző 
A beruházás addig nem indulhat el, amíg a TAO össze nem gyűlik. 
Sebők Márta PEB elnök 
Felelőst javaslok megjelölni. 
Füzy András 
Felelős lehet a polgármester úr, valakinek ezt össze kell fogni, ahova összefutnak a 
szálak. 



 30

Basky András polgármester 
Vannak olyan dolgok, ami nem egy embernek a feladata. A Sportcsarnok TAO ügyben 
futottam elég kört. Fizikailag egy emberként képtelen vagyok ezt a kört lefutni. A 
TAO összegyűjtésének koordinálásáért a polgármester a felelős, azt elfogadom. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
A Képviselő-testületnek is feladata van, és ennek az összefogására legyen felelős a 
polgármester. 
Sebők Márta PEB elnök 
Kollektív felelősség, nem felelősség. 
Basky András polgármester 
A TAO koordinálásáért egy személyben a polgármester a felelős, azt nem tudom 
elfogadni. A szálak összefogásáért igen. A TAO összegyűjtésében mindenkinek részt 
kell venni, nem csak egy személynek, nem csak nekem. 
dr. Balogh László jegyző 
Az eredeti határozat-tervezet a./ pontja marad, a b./ pontja nem kell, a c./ pont 
kiegészül „a megkötött szerződésekkel együtt” szövegrésszel, a d./ pont marad, hogy 
igazolást kérünk, bankgaranciát kérünk. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Kötelezettségvállalás van, hogy 59.200.000.- Ft változatlanul rendelkezésre áll. 
Sebők Márta PEB elnök 
Új nyilatkozat kell. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Minket az kötelez, hogy kötöttünk egy szerződést, amit mi lenyilatkoztunk, s ezt 
vállaltuk. Ütemtervet kell hozzá tenni. Van egy élő szerződésünk. 
Sebők Márta PEB elnök 
Nyilatkozatot a Széchenyi Kosárlabda Akadémia ad. 
dr. Balogh László jegyző 
e./ pont. A fedezetet elő kell készíteni. „Amennyiben szükséges” szövegrészt 
kihúzzuk. Jövő héten hozunk egy költségvetési rendeletmódosítást, hogy a forrásokat 
megjelöljük, hogy rendelkezésre áll. e./ pont. A 2018. évi költségvetési rendeletben 
biztosítani szükséges az önerőt. 
f./ Külső szakértő fenntartási és karbantartási szakértői költséget Füzy András, mint 
külső szakértő segítségével kimutatott. 
g./ pontot kivesszük. 
h./ pont. A szerződés végleges megkötésére a határidő 60 nap. A szerződés tervezet 
megküldésére a határidő május 15. legyen. 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
A meglévő szerződésünkben azokat a pontokat módosítjuk benne, amik változtak. A 
módosítás mellékletét képezi az eredeti szerződésnek. 
„i” pont. A TAO összegyűjtés koordinálásáért a polgármester úr legyen a felelős. 
Farkasné Őze Angéla mb. pü. irodavezető 
Mi az a pontos összeg, amit a költségvetésbe bele kell tenni? 
Füzy András Mizse-Sport Kft 
Azt meg fogjuk küldeni pontosan. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásba bocsátom a határozat-
tervezeteket. 
Aki az I. határozat-tervezetet, a tájékoztatót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
38/2018. (IV.18.) PEB hat. 
Tájékoztató a Városi sportcsarnok  
építésének helyzetéről   

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén-
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a Városi sportcsarnok építésének helyzetéről szóló tájé- 
   koztatót. 
   Határidő: 2018. április 19. 
   Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a II. határozat-tervezetet a módosításokkal együtt elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
39/2018. (IV. 18.) PEB hat. 
Városi sportcsarnok építéséhez kapcsolódó 
további döntés   

HATÁROZAT 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Városi Sportcsarnok 
megépítését az alábbi feltételek teljesülése esetén: 
 

a.) A végleges döntés meghozatalához a kiviteli tervek és a tervezői költségvetés 
teljes körű ismerete szükséges, melyek megküldését kéri az önkormányzat a 
Mizse-Sport Szolgáltató Kft.-től. 

b.) A Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület és a Mizse-Sport Szolgáltató 
Kft. együttesen elszámol a Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesületen 
keresztül részére átadott 38.300.000.- forint összeggel az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint, azaz sorszámozott, aláírással, 
bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolataival, melyek 
eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a 
felelős vezető aláírásával, a megkötött szerződésekkel együtt. 

c.) Nyilatkozat arról, hogy a 2016. május 19-én 67/2016. (V.19.) határozatban 
kapott felhatalmazás alapján megkötött négyoldalú szerződés 2.e.) pontjában a 
Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület által vállalt 59.210.000.- forint 
önerőt a továbbiakban is a Lajosmizsei Városi Sportcsarnok építéséhez 
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rendelkezésre bocsájtja a Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület 
önerőként. 

d.) A 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben, tételesen, teljes 
körűen kimutatható az önkormányzati önerő biztosítása.  

e.) Füzy András külső szakértő által készített kimutatás az új sportcsarnok 
fenntartási és karbantartási költségeinek várható alakulásáról. 

f.) A Mizse-Sport Szolgáltató Kft. 2018. május 15-ig elkészíti és Lajosmizse Város 
Önkormányzata részére megküldi a „végleges együttműködési szerződés” 
tervezetét. 

2./ A határozat 1./ a-b-c-e pontjaiban foglalt dokumentumok megküldésének határideje 
2018. április 23. 16.00 óra. 
3./ Javasolja a Bizottság, hogy a Képviselő-testület bízza meg Basky András 
polgármestert a szükséges TAO támogatás összegyűjtésének koordinálásával. 
Határidő: 2018. április 19. 
Felelős:     PEB 
 
 
8./ Napirendi pont 
Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálással kapcsolatos pályázat benyújthatóságához szükséges 
döntések meghozatala 
Sebők Márta PEB elnök 
Van egy kötelező feladat, hogy a 10000 fő feletti települések önkormányzatainak 
klímastratégiát kell készíteni. Erre van pályázati lehetősége. Egy klímastratégia 
elkészítéséhez pályázatot nyújtunk be. Kérném Földházi Tünde környezetvédelmi 
ügyintézőt, hogy mondjon erről néhány szót. 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintéző 
A 10000 fő feletti településeken klímastratégiát kell készíteni. Kiírásra került egy 
KEOP-os pályázat. Ehhez 20 millió forint támogatást lehet igénybe venni. A 
Klímabarát Szövetséggel vettük fel a kapcsolatot és megpályáznánk ezt a 20 millió 
forintos támogatást. 1 millió forintos előkészítési összeget kellene elkülönítenünk. Ezt 
a nyertes pályázat esetén kellene megfizetni. Ez egy programsorozat lesz, 24 hónap a 
megvalósítási idő, 2018. I. negyedévtől 2020. IV. negyedévéig fognak megvalósulni 
ezek az akciók.  
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. A magam részéről tudom támogatni ezt a napirendet. 
Basky András polgármester 
Az 1 millió forintra akkor lesz szükség, amikor a pályázatot megnyertük. 
Sebők Márta PEB elnök 
Támogatjuk. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
40/2018. (IV. 18.) PEB hat. 
Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatuda- 
tosságot erősítő szemléletformálással kapcsolatos pályázat 
benyújthatóságához szükséges döntések meghozatala 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes-
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
 
   Határidő: 2018. április 19. 
   Felelős:      PEB 
 
 
 
9./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, mai nyílt ülésünket ezennel 12.20 
órakor berekesztem, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 

K.mf. 
 

 
  Sebők Márta      dr. Török Tamás 
  PEB elnök      PEB tagja 
         jkv. aláírója 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


