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A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági 
Bizottság 2018. február 06-án kedden reggel 8.00 órakor, a Városháza 

Dísztermében megtartott együttes bizottsági üléséről. 
 
 
 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 
 
6/2018. (II. 06.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei 

és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
kötelezettségei 

7/2018. (II. 06.) PEB hat.  Platánfák metszése  
8/2018. (II. 06.) PEB hat.  TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 

pályázathoz további önerő biztosítása 
9/2018 (II. 06.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 

tületének …/2018. (….) önkormányzati rendelete 
a  2018. évi költségvetésről 

 
 
A Mezőgazdasági Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 
 
1/2018. (II. 06.) MB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei 

és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
kötelezettségei 

2/2018. (II. 06.) MB. hat.  Platánfák metszése 
3/2018. (II. 06.) MB hat. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008  

pályázathoz további önerő biztosítása 
4/2018 (II. 06.) MB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 

tületének …/2018. (….) önkormányzati rendelete 
a 2018. évi költségvetésről 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság 2018. február 
6-án kedden reggel 8.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott együttes 
bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 
 
   Sebők Márta   bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 

dr. Török Tamás     bizottsági tagja  
    
   Mezőgazdasági Bizottság részről: 
 
   Keresztes Ferenc  bizottság elnöke 
   Fekete Zsolt  bizottság tagja 

Orbán Antal  bizottság tagja 
Péli Szilveszter bizottság tagja 
Kollár László bizottság tagja. 

 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző   
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Tengölics Judit IGSZ vezetője 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményéi re- 
      ferens 
      Varga Mária települési képviselő 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 

Farakasné Őze Angéla mb. pénzügyi 
irodavezető 

      Gulyás Attiláné pénzügyi referens 
          
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság határozatképes, mert az 5 fő 
bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van.  
A jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Fekete Zsolt bizottsági tagot megválasztani. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nem volt - jegyzőkönyv hitelesítőnek Fekete Zsolt bizottsági tagot 
megválasztotta a mai bizottsági ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének. 
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Ezzel átadom a szót Sebők Márta PEB elnöknek. 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozatképes, mert az 5 főből 
mind az 5 fő jelen van.  
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek, kérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata? 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- a Mezőgazdasági Bizottság részéről 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- a meghívó szerinti napirendi pont 
elfogadásra került az alábbiak szerint: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek ……/2018. (….) önkormányzati rendelete a 2018.   polgármester 
     évi költségvetésről. 
 
2./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (….) 
önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről 
Sebők Márta PEB elnök 
Felkérem Basky András polgármester urat, hogy terjessze az ülés elé az anyagot. 
Basky András polgármester 
A költségvetés bizottsági tárgyalása előtt már intézményvezetők eljuttatták hozzánk 
azokat a változásokat, amiket át kell vezetni. Ezek beépítésre kerültek a 
költségvetésbe. Az intézményeknek van egy olyan felsorolása, hogy mi mindent 
szeretnének még az intézményen belül megvalósítani. Az előző évek gyakorlata 
szerint egy keretösszeget jóváhagyunk ilyen céltartalékként. A költségvetésünk 
összeállításánál megláttuk, hogy egy jó költségvetési keretünk van, amivel 
gazdálkodni tudunk, mert számos területen pozitív dolgok voltak, például az adóerő 
képességünk, a gépjárműadó pozitívan hatott a költségvetésünkre. Ezért több juttatást 
kapott az Önkormányzat, például a szociális ágazat terén is. 
Kedvezően alakult a bölcsőde támogatása és az óvoda támogatása. Az étkeztetésnél 
több normatívát kaptunk. 
Pozitívan hat a költségvetésünkre még, hogy az adóbevételünknél többet terveztünk. 
Tavalyi évről számos olyan beruházás húzódik át, ami az ágazatunkat jelentősen 
befolyásolja, ebben vannak kisebb tételek és nagyobb tételek (pályázati források). 
Ezek közül a Zöld város 860 millió forintja megérkezett, az óvoda 150 millió forintos 
pályázati pénze megérkezett, ebből 48 millió forintos áthúzódó pénzösszeg van még 
(konyha, kerítés, medence). 
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Szociális rehabilitáció 100 millió forintos és 60 millió forintos tétel. Utóbbi már 
megérkezett, ez az EGYSZI költségvetésébe beépítésre került. 
Ezek a változások pozitívan hatottak a költségvetésünkre. 
13. oldal. A költségvetés bevételi főösszege kétmilliárd ötszáznyolcvanhatmillió-
négyszázkilencvenezer kétszáznegyvennyolc forint. Ennyi a kiadási oldala is a 
költségvetésnek. A Ktv költségvetési bevételek főösszege egymilliárd 
kétszázötvenötmillió nyolcszáznyolcvanötezer-kétszáznegyvennyolc forint. A tavalyi 
pénzmaradványok és a pályázati pénzek, amik áthúzódtak az idei évre. 
Zöld város projektnél 2017. évben elhúzódtak a folyamatok és a befejezése 2020. lesz.  
Lesznek olyan pályázataink, amit az idei évben jó lenne megoldani (IGSZ konyha 
pályázat). Ezt a konyhafelújítást a nyári szünetben szeretnénk megoldani. A két 
konyhának az egyszerre való felújítása egy kicsi gondot okozhat, viszont ráfér a 
felújítás a konyhákra. 
A város költségvetésének bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van. 
19. oldal. 5.1.4. Általános tartalék 11.460.000.- Ft általános tartalék van. 
Céltartalék közel 1 milliárd forint. 
A költségvetés különböző táblázatait nem részletezném. 
22. oldal. Működési bevételek: 35 millió forintos működési bevétel került 
betervezésre.  
Gépjárműadót 42 millió forintra terveztük az idei évben. 8 millió forint az 
idegenforgalmi adó tervezett összege, iparűzési adó 450 millió forintra lett tervezve. 
Adók tekintetében 458 millió forint, amit helyi adók és bevétel címén tervezünk. 3 
millió forint a közhatalmi bevétel. 
23. oldal. Az Önkormányzat működési bevételei. 19.170.000.- Ft-ot kaptunk szociális 
feladatokra. 
18,6 millió forint a bölcsőde finanszírozása. Mindösszesen az Önkormányzat 
működési támogatása 639,7 millió forint. 
26.oldal. Egyéb működési bevételek:  8.905.355.- Ft. 
6. számú melléklet: 25. oldal. 2.950.000.- Ft a felhalmozási célú bevétel. A VPS 
pályázatról döntés született (vásártér melletti utak rendezése, kistraktor vásárlás). 
Súri iskolás pályázatnál, Egészségházas pályázatnál a 11.500.000.- Ft-ot megkaptuk. 
26. oldal. Kormányzati funkciók szerinti megoszlása a költségvetésünknek. Ez 
tartalmazza, hogy a piacra, sportra, parkra, közvilágításra milyen összegek kerültek 
betervezésre. 
Egyéb működési kiadások részletezése. Társulásban vagyunk Felsőlajossal. A 7. soron 
látható, hogy 483.866.141.- Ft-ot adunk át Felsőlajosnak. 17.345.000.- Ft a 
Tűzoltóságnak átadott összeg. Az RNÖ kérelme 350.000.- Ft, 300.000.- Ft-ot tudunk 
adni. Bursa Hungarica pályázatra 900.000.- Ft összeg, amit az előző évben 
jóváhagytunk támogatásra, s az idén ennyi van betervezve. Rendőrség részére 1 millió 
forint. Római Katolikus Plébánia Karitász részére 500.000.- Ft, Máltai 
Szeretetszolgálat részére 250.000.- Ft, Református Egyház részére 500.000.- Ft. 
 
Tartalékokra egymilliárd tízmillió forint van, ezek a pályázatok. (általános tartalék és a 
céltartalék együtt). 
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Ellátottak pénzbeni juttatása: 28. oldal. Erzsébet utalvány, Arany János 
Tehetséggondozó Programra 20.000.- Ft, 70 éven felülieknek hulladékgyűjtő edényzet 
kedvezménye 20 millió forint. 
Rendkívüli települési támogatás 4 millió forint van tervezve, Vario-Med 600.000.- Ft, 
temetési segélyre 2,5 millió forint, gyógyszertámogatásra 750.000.- Ft, köztemetés 1 
millió (115.000.- Ft egy köztemetés). Bízom benne, hogy az idei évben is tartható lesz  
a rendkívüli települési támogatásra betervezett költség. 
29. oldal. Felhalmozási kiadások: Ezek a tételek már a költségvetésben benne vannak. 
30. oldal. Céltartalékok részletezése. Csatornával, vízzel kapcsolatos és a Gördülő 
Fejlesztési Tervvel van összhangban. A beruházásoknál a gördülő fejlesztési tervnek 
köszönhetően a Vasút utca, Bodza utca, Gesztenye utca ivóvízzel való ellátása 15 
millió forint. Ez az előző évben is benne volt már a költségvetésben, de miután az 
engedélyezéseket nem sikerült még elintézni, ezért ez áthúzódik az idei évre, mert a 
kivitelezést nem tudtuk megkezdeni. A Kálmán Imre köz vízvezeték ellátása 2 millió 
forint. 
Optikai kábel. A T-HOME elkészítette az optikai szálat, viszont nem akarja eladni 
nekünk, azt szeretné, ha az ő tulajdonukban maradna. 
Településrendezési Terv. 419.100. forintos számla az idei évben fog jönni. A 
felülvizsgálata 3 millió forint a Településrendezési Tervnek. A 2018-as teljes körű 
felülvizsgálatnak a határideje 2020-ra kitolódik.  
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 500.000.- Ft.  
A temetőben való fejlesztés áthúzódik az idei évre. 
Egészségház kazáncsere. A teljes felújítást megszavaztuk, 2,2 millió munka még nem 
készült el. 
A városközpontot újra terveztetjük, 6 millió forint ennek a költsége. 
Zöld Város projektből a tervezési költségek céltartalékból felhalmozási kiadások 
sorába került át. 
Vásártéren lévő irodahelyiség. 1,5 millió forint van betervezve új konténer vásárlásra. 
Lakossági kezdeményezés út- és magánerős járdaépítésre 3 millió forint van. A 
lakosság sem veszi igénybe, és az önkormányzatnak is drága a járdák építésének az 
ilyen nagy mértékű megfinanszírozása, ezért valamilyen megoldást kell kitalálni. 
Belterületi kisajátítás vásárlás céljára 1 millió forint van betervezve (vasúttól való 
területvásárlás bizonytalan). 
Mizsei utca járdaépítése. Számos út épül az Iskola-tó környékén, de annak folytatását 
is meg kellene építeni. 
VP-s pályázat nyert, tavaly 15 millió forintos költség be volt tervezve. 
Nem tudtunk pályázni pótkocsira, viszont a kistraktorhoz kellene pótkocsi is. 
Épületvásárlás. 28 millió forintos tétel a Művelődési Ház melletti ÁFÉSZ irodának a 
vásárlását irányozza elő. 
A Mathiász utcai bölcsőde kialakítására 30 millió forint volt betervezve a tavalyi 
évben. Jelen pillanatban nincs igény új bölcsőde építésére, de erre továbbra is 
elkülönítjük az összeget. 
Támogattuk azt, hogy az óvodánál a kerítés és konyha felújításának 15.563.000.- Ft 
költsége van, ezt megvalósítanánk. 4.700.000.- Ft-os költség volt a Rákóczi utcai 
óvodának a külső járdaépítése, mely megtörtént, a számlát a GOMÉP a napokban 
küldte. 
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Adósság konszolidációra 32 millió forint van betervezve, rendkívüli feladatokra 
300.000.- Ft.  
2,5 millió forint az első lakáshoz jutók támogatására betervezett összeg, és 3,5 millió 
forint a munkáltatói kölcsön. 
51.890.000.- Ft a Fekete István Általános Iskola Csarnok építésére van tervezve. 
Közbeszerzési kiírás van a csarnokra. Ez az összeg addig nem kerül átadásra, míg a 
közbeszerzés le nem bonyolódik. 
Környezetvédelmi Alapra 3.766.000.- Ft van betervezve. 
Piacnál a 14 db platánfa metszése indokolt, ezt a Környezetvédelmi Alap terhére kell 
elvégezni. 
A Polyák Imre Sportcsarnok felújítására 7,5 millió forint van betervezve. 
Zöld Város projekt önerejéhez 20 millió forintot különítettünk el, ebből 19.600.00.- Ft 
megvan, erre akkor lehet mit mondani, amikor túl vagyunk a közbeszerzésen. Június 
hónapban érünk a végére. 
11.900.000.- Ft a közfoglalkoztatási programra nyújtott előleg. VP-s pályázatnak 16,5 
millió forint az önereje. 
20 millió forint a civil szervezetek pályázatára elkülönített összeg, 2 millió forintos 
tartalék van benne. 
80 millió forint van az önkormányzati pályázatokra. 
ASP rendszerre 7 millió forint tartalék van. 
2,3 millió forint van a temetkezési feladatoknál. 
TOP-os pályázat 4.600.000.- Ft (szegregált területen élők támogatása). 
30 millió forint van betervezve utak javítására. 
Az önkormányzati lakások felújítására 4.337.000.- Ft van betervezve. 
 
Intézmények költségvetése:  
A Hivatalnál tervezett költségek 259.460.000.- Ft. A PEB elnökének az egyeztetése 
alapján, - mivel a Hivatalnál semmiféle állami bérfejlesztés nem volt több éve – 
bérrendezést kellene végrehajtani. A főiskolai végzettségűeknél az 
illetménykiegészítés 20 %-ról 30 %-ra emelhető.  Akinek nincs főiskolai végzettsége, 
annak maximum 20 % lehet az illetményalap, valamint kiegészítő pótlékok a képesítés 
után és 5.000.- Ft ruhapénz havonként. 
 
IGSZ költségvetése: 
Tankerülettel kapcsolatos pénzek nincsenek benne. A költségvetése az IGSZ-nek 217 
millió forint. 
 
Művelődési Ház:  
Lajosmizsei Napokkal kapcsolatos költségek, kiadvány megjelentetése 1 millió forint 
lenne. A  Hírlap Újság (amit kéthavonta jelentetünk meg) költsége is. A Hírlap Újság 
eddigi 16 oldalas terjedelmét javasolnám 20 oldalra, hogy a betűméret is, és a képek 
mérete is nagyobb lehessen.   
2 millió forint a Szamóca Vásári Forgatagra betervezett összeg, 12 millió forint a 
Lajosmizsei Napokra. 
CLLD-s pályázatokra is nyertünk pénzt. Ha jó ütemben tudunk pályázni, akkor a 
Lajosmizsei Napoknak a költségét meg tudjuk finanszírozni részben a CLLD-ből. 
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34. oldal. Pályázatok kimutatása: 8. sornál „0”-ás a VP-s pályázat, mert nem érkezett 
meg a pályázat elfogadása. 
 
A Közfeladat-ellátó Társulás ülése elfogadta a Társulás költségvetését. A Társulás 
keretében működő két intézménynek (EGYSZI, Meserét Óvoda) 300-400.000.- Ft 
közötti összeg a költségvetése. 
A 39. oldalon látható, hogy az önként vállalt soron van egy 48 millió forintos tétel 
(szegregált területen élők pályázata). 
 
Óvoda és bölcsőde: 337.241.000.- Ft a költségvetése.  
Tavaly volt az EGYSZI intézményvezetői pályázat elbírálása. Két pályázat volt. Az 
egyik pályázat nem felelt meg, a másik pályázat Józsáné dr. Kiss Irén pályázata volt, 
akinek meghosszabbították a kinevezését. 
 
Borbély Ella települési képviselő küldött egy indítványt, útjavítás Orgona utca, Dankó 
Pista utca), s az óvoda melletti ingatlannak a megvásárlását javasolja. Ezzel egy kicsit 
én várnék, ezen még gondolkodunk. 
 
Minden kérdés, ami felvetődött, megpróbáljuk kezelni. 
Az intézmények támogatják a költségvetést, Felsőlajos polgármestere is támogatja a 
költségvetés elfogadását. Köszönöm.  
 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük a tájékoztatót. Ez a költségvetés nagyon szép költségvetés, sok plusz 
látszik benne, tovább fejlődik a város, de a futóprojektek nagy terhet rónak a 
költségvetésre. A Sportcsarnok költsége óriási magas. 2015-ben elutaltuk a pénzt, 
januárban kértem polgármester urat, hogy Füzi úr látogasson el a bizottsági ülésre és a 
testületi ülésre. Ez nem történt meg. Tavaly is azt kértem, de ez nem történt meg. Nem 
tudom, hogy miért nem jöhet el az ülésre? Nem tudom, hogy mi lett a pénzünkkel? 
Mennyi fogja terhelni a költségvetésünket? Mi lett a pénzünkkel? Miért nem 
mondhatja el Füzi úr azt. Miben jelent meg a 40 millió forint, amit elköltöttünk? Miért 
nem jött el a Füzi úr a bizottsági ülésre, s miért nem jön el csütörtökön a testületi 
ülésre? 
Basky András polgármester 
A közbeszerzést meg kell várni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Nagyon sok a bizonytalansági tényező a csarnok körül. Az elmúlt 3 évben az építési 
költségek 30 %-al emelkedtek, a következő 2 évben 20 %-al fognak megemelkedni az 
építési költségek. 900 millió forint és 1 milliárd forintnyi csarnok beruházásról 
beszélünk, aminek 300.000.- Ft az önrésze, mennyi idő alatt kell ezt nekünk kifizetni? 
Basky András polgármester 
Amikor a közbeszerzés lezajlott, akkor tudunk dönteni bármiről, addig csak 
beszélgetünk erről. 
Sebők Márta PEB elnök 
A költségvetésnek ez nagyon bizonytalan pontja. 
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Basky András polgármester 
Mindannyian tudjuk, hogy a csarnok beruházás nem egyszerű történet. Amíg a 
közbeszerzés (február hónap vége felé lezajlik) le nem zajlik, addig nem tudunk 
konkrét dolgot mondani. 
Sebők Márta PEB elnök 
Miért nem kapott Füzi úr erre a pénzügyi bizottsági ülésre és a testületi ülésre 
meghívót? Tavaly sem jött el és most sem jött el. Miért maradtak ki a lajosmizseiek a 
cégkivonatból, miért nem szerepel Sápi Tibornak és dr. Török Tamásnak a neve 
abban. 
Basky András polgármester 
Beszélek Füzi úrral és a csütörtöki testületi ülésre elhívom. 
Sebők Márta PEB elnök 
Amiért bizonytalan ennek a projekteknek az építése, ezért nem támogatom az 
ingatlanvásárlást. 
Ugyanez a problémám a Zöld város projekttel kapcsolatban is. 5 év múlva nagyon 
komoly emelkedés lesz. Kapunk-e ehhez támogatást, vagy miből tudjuk megoldani? 
Basky András polgármester 
Ebben egy dolgunk van, haladjunk előre, és amikor odajutunk, akkor leülünk és 
megbeszéljük a megoldást. 
Az ingatlanvásárlásra tartalékot helyeztünk el, 28 millió forintot. Ha eljutunk odáig, 
hogy döntési helyzetben vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy ezt a 28 millió forintot 
arra a célra használjuk, ha nem látunk megfelelő számokat erre vonatkozóan, akkor 
visszalépünk. Amikor eljutunk egy-egy pályázatnál a közbeszerzésig, akkor fogunk 
tisztán látni. Amikor tényszámokat látunk, akkor fogunk tudni ezzel kapcsolatban 
döntéseket hozni. A költségvetésben vannak tartalékok szépen. A Zöld város 
projektnél is vannak tartalékok. A csatornaberuházásnál is visszakapták a lakosok a 
pénzüket, mert az állam támogatást nyújtott. Ez a kormány eddig is támogatta a 
beruházásokat, bízunk benne, hogy a jövőben is támogatni fogja. Ebben az idei 
költségvetésünkben jelentős tartalékok vannak, következő évi költségvetésünket nem 
tudjuk, de ha a gazdasági folyamatok nem változnak, akkor a jövőben is lesznek 
tartalékaink. 
Sebők Márta PEB elnök 
A Sportcsarnokkal kapcsolatban van-e élő szerződésünk, és milyen kötelezettségünk 
van az önrész befizetéssel kapcsolatban? Az önrészt mikor fogjuk fizetni, milyen 
kötelezettséget vállaltunk? 
Basky András polgármester 
A közbeszerzés után fogjuk fizetni az önrészt. 
dr. Balogh László jegyző 
A közbeszerzés után tudjuk látni a számokat. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ha az önrészünk emelkedik, azt mikor kell fizetni? 
dr. Balogh László jegyző 
Amikor a közbeszerzés lebonyolódik, utána kell új szerződést kötni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mikor fog lezajlani a közbeszerzés? 
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Basky András polgármester 
6 pályázó vette ki a közbeszerzési dokumentációt. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
A valóságban a tervezett költségnek a duplájánál tartunk. A költségvetésben nem 
látom azt a 200 millió forintos önrészt, amit hozzá kell tenni? 
Basky András polgármester 
Erről akkor tudunk beszélni, amikor itt vannak a számok. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Elfogadunk egy költségvetést, de tudjuk, hogy hiány lesz, azt nem tudom elfogadni. 
Ha hitelből lesz megoldva, a hitel visszafizetési kötelezettsége milyen sorból valósul 
meg? 
Basky András polgármester 
Bármiből, ami szabad pénzeszköz az Önkormányzatnak. Ha azt látjuk, hogy a 
költségvetés szempontjából kezelhetetlen, akkor félre tesszük, ha el tudjuk végezni, 
akkor végezzük folyamatában. A szerződést módosítani kell. Nagyon összetett egy 
ilyen sportcsarnoknak az építése, a TAO is lentebb került. Ha olyan számok jönnek, 
amit nem tudunk bevállalni, akkor azt mondjuk, hogy nem lesz csarnok, ha 5 év múlva 
tudjuk megvalósítani, akkor fogjuk megvalósítani. Lehetőségek vannak ebben a 
költségvetésben, de fix dolgokat még nem lehet mondani. Ezek irányvonalak, 
útmutatások a 2018. évi költségvetéshez. Ha nem tudunk ingatlant vásásrolni, akkor 
nem vásárolunk, ha nem bírjuk a sportcsarnokot megépíteni, akkor nem építjük. 
Sebők Márta PEB elnök 
500 millió forintos tétel a 2015. évben is alul volt tervezve, ez zavar engem. Mi a 
biztosíték erre? Nem tudom, hogy Sápi Tibor és dr. Török Tamás miért nem került be 
ebbe a cégbe? 
Basky András polgármester 
Erre nem tudok választ mondani. 
Belusz László PEB tag 
Zöld város és sportcsarnok projekt. 
A Zöld város projektben is van plusz pénzünk és annyit tudunk elkölteni, amennyi 
van. Farkas úrnak annyit kell terveznie, amennyi pénzünk van. 
Sportcsarnok. Egy sokkal kisebb színvonalú csarnok volt először idehozva, és mi 
emeltük nagyobb szintre. Ennek a sportcsarnoknak meg kellene lenni, látva a jelenlegi 
helyzetet, hogy nem férnek a régi sportcsarnokban. Ez Lajosmizse számára szükséges 
és fontos és meg kell mindent tenni azért, hogy ez megvalósulhasson. A költségvetés 
módosítást minden hónapban meg kell tennünk. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ingatlanvásárlással van problémám. 
Basky András polgármester 
Ez egy irányvonal, azt még a költségvetés tervezésénél nem lehet megmondani, hogy 
mit tudunk megvalósítani. Ezek a számok biztatóak, sok mindent meg tudunk 
valósítani, de lesz, amit nem. Ha 300 millió forintot kell hozzátenni a 
csarnoképítéshez, akkor azt nem tudjuk hozzátenni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ha a csarnoképítés meghiúsulna, akkor ezt 70 millió forintunk bánja. 
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Basky András polgármester 
A város előrelépése érdekében meg kell tenni mindent, én azt gondolom. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
A Környezetvédelmi Alapból van-e még fedezet a platánfák felülvizsgálatára? 
Basky András polgármester 
Az újonnan hajtott gallyakat minél előbb meg kell szüntetni, a koronához nem kell 
nyúlni.  
Keresztes Ferenc MB elnök 
A koronához nem kell hozzányúlni. A piacnál lévő fáknak a metszését ki fogja 
elvégezni? 
Basky András polgármester 
Van egy vállalkozó, aki ezt el fogja végezni. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Ennek a költségét is be kellene tervezni a költségvetésbe. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még valakinek hozzászólása? Nincs. Szavazásra teszem fel a határozat-
tervezeteket. 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről az I. határozat-tervezetet (Lajosmizse 
Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
kötelezettségei) elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
6/2018. (II. 06.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. február 08. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről a II. határozat-tervezetet (Platánfák 
metszése) elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
7/2018. (II. 06.) PEB hat. 
Platánfák metszése 

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 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről a III. határozat-tervezetet (TOP-1.4.1-15-
BK1-2016-00008 pályázathoz további önerő biztosítása) elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
8/2018. (II. 06.) PEB hat. 
TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 
pályázathoz további önerő biztosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés III. határozat-tervezetét. 
 
   Határidő: 2018. február 08. 
   Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-
tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat 
nem volt, 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
9/2018 (II. 06.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének …/2018. (….) önkormányzati rendelete a  
2018. évi költségvetésről 
 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- 
  tének a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet- 
  tervezetét. 
 
  Határidő: 2018. február 08. 
  Felelős:     PEB 
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Keresztes Ferenc MB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről az I. határozat-tervezetet (Lajosmizse Város 
Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
kötelezettségei) elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
1/2018. (II. 06.) MB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 
   zőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
 
   Határidő: 2018. február 08. 
   Felelős:     MB 
 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről a II. határozat-tervezetet (Platánfák metszése) 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
2/2018. (II. 06.) MB. hat. 
Platánfák metszése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 
   zőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. február 08. 
   Felelős:     MB 
 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről a III. határozat-tervezetet (TOP-1.4.1-15-
BK1-2016-00008 pályázathoz további önerő biztosítása) elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2018. (II. 06.) MB hat. 
TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 
pályázathoz további önerő biztosítása 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
   gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek az előterjesztés III. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. február 08. 
   Felelős:     MB 
 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
nem volt, 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
4/2018 (II. 06.) MB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének …/2018. (….) önkormányzati rendelete a  
2018. évi költségvetésről 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- 
  tének a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet- 
  tervezetét. 
  Határidő: 2018. február 08. 
  Felelős:     MB 
 
2./ Napirendi pont 
Egyebek 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek hozzászólása? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a közreműködést. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság közreműködését és a mai együttes ülést 
ezennel berekesztem 9.30 órakor. 

K.mf. 
 
  Sebők Márta      Keresztes Ferenc 
  PEB elnök      MB elnök 
 
 
 
  Belusz László     Fekete Zsolt 
  PEB tagja      MB tagja 
  jkv. aláírója      jkv. aláírója 
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