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Az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2019. 
augusztus 13-án kedden du. 13.00  órakor a Városháza dísztermében 
megtartott  együttes   bizottsági üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
 
A PEB ülésen hozott határozatok száma és tárgya:  
 
75/2019. (VIII. 13.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2019. (….) önkormányzati 
rendelete a lakásokról és helyiségekről szóló 
17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

76/2019. (VIII. 13.) PEB hat. Iskolai konyha felújításának pótmunkái 
77/2019. (VIII. 13.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2019. (…) önkormányzati 
rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. 
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

78/2019. (VIII. 13.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2019. (…..) önkormányzati 
rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

79/2019. (VIII. 13.) PEB hat. Helytörténeti monográfia támogatása  kérelem 
80/2019. (VIII. 13.) PEB hat. Döntés Sándor Zoltánné kártalanítási kérelméről 
81/2019. (VIII. 13.) PEB hat.      Döntés a TOP-7 1 1-16-H-113-1 azonosító számú  

pályázati kiírásra benyújtott pályázat 
visszavonásáról 

82/2019. (VIII. 13.) PEB hat. Művelődési ház színházterme komplett 
felújításának előkészítése           

83/2019. (VIII. 13.) PEB hat. Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről 
szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
alapján az önkormányzat és intézményei 
költségvetésének 2019. 01. 01-06.30. időszakra 
szóló teljesítéséről 
I. féléves beszámoló 
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ÖB ülésen hozott határozatok száma és tárgya 
 
 
64/2019. (VIII. 13.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2019. (….) önkormányzati 
rendelete a lakásokról és helyiségekről szóló 
17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

65/2019. (VIII. 13.) ÖB hat. Iskolai konyha felújításának pótmunkái 
66/2019. (VIII. 13.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2019. (…) önkormányzati 
rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. 
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

67/2019. (VIII. 13.) ) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2019. (…..) önkormányzati 
rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

68/2019. (VIII. 13.) ÖB hat. Helytörténeti monográfia támogatása iránti 
kérelem 

69/2019. (VIII. 13.) ÖB hat. Döntés Sándor Zoltánné kártalanítási kérelméről 
70/2019. (VIII. 13.) ÖB hat.        Döntés a TOP-7 1 1-16-H-113-1 azonosító számú  
                                                       pályázati kiírásra benyújtott pályázat visszavo- 
                                                       násáról 
71/2019. (VIII. 13.) ÖB hat. Művelődési ház színházterme komplett 

felújításának előkészítése           
72/2019. (VIII. 13.) ÖB hat. Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről 
szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
alapján az önkormányzat és intézményei 
költségvetésének 2019. 01. 01-06.30. időszakra 
szóló teljesítéséről 

                                                       I. féléves beszámoló 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága és Önkormányzati Bizottsága, 2019. augusztus 13-án, du: 13.00 
órakor a Városháza dísztermében megtartott együttes bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak:     Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 
   Sebők Márta    bizottság elnöke 
   Fekete Zsolt   bizottság tagja 
   Belusz László     bizottság tagja                                                                                          
   Sápi Zsomborné  bizottság tagja 
   dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
   Önkormányzati Bizottság részéről: 
   Belusz László  bizottság elnöke 
   Borbély Ella   bizottság tagja 
   Sebők Márta   bizottság tagja 
   Dóka-Mezei Anett  bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné  bizottság tagja 
   Varga Mária   bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné  bizottság tagja 
  

Tanácskozási joggal megjelentek: 
   Basky András polgármester 
   dr. Balogh László jegyző 
   Farkasné Őze Angéla Pü. Iroda irodavez. 
   Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 
   Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
   Orbán Antal települési képviselő 
   Suba Benedek mb. IGSZ vezető 
   Dodonka Csaba pályázati referens 
   Sándor Zoltánné panaszos 
   Sándor Zoltán panaszos 
    
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 
fő jelen van.  
Az Önkormányzati Bizottság is határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 
fő jelen van.  
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. A 2. és 7. napirendi pontot Sebők Márta PEB elnök fogja vezetni, az 1., 3., 4. 
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5., 6. napirendi pontokat pedig én. Kérdezem, hogy van-e valakinek módosításra, 
illetve kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt-, az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek …../2019. (….) önkormányzati rendelete a lakások- polgármester 
     ról és a helyiségekről szóló 17/2009. (XI. 26.) önkor-  
     mányzati rendelet módosításáról 
 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek …../2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi polgármester 
     költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati ren- 
     delet módosításáról 
 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     ……/2019. (…..) önkormányzati rendelete a Lajosmizsei   polgármester 
     Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztiszt- 
     viselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormány- 
     zati rendelet módosításáról 
 
4./ Helytörténeti monográfia támogatása iránti kérelem Basky András 
            polgármester 
 
5./ Döntés Sándor Zoltánné kártalanítási kérelméről  Basky András 
         polgármester 
 
6./ Döntés a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú pá- Basky András 
     lyázati kiírásra benyújtott pályázat visszavonásáról  polgármester 
 
7./ Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Kép- Basky András 
     viselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló polgármester 
     8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján az ön- 
     kormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intéz- 
     ményei költségvetésének 2019.01.01-01-06.30. időszak- 
     ra szóló teljesítéséről 
 
8./ Egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont 
Belusz László ÖB elnök 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (….) 
önkormányzati rendelete a lakásokról és helyiségekről szóló 17/2009. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Korábbi bizottsági ülésen, június 17-én elhangzott, hogy a szociális bérlakások 
feltételeit módosítani kell, mivel van egy TOP-os pályázatunk, ami lassan a vége felé 
jár, és aktualizálni kellene a régi elavult rendeletünket. Az előterjesztés továbbiakban 
vizsgálja a rendeletet, hogy hogyan kellene módosítani. Szükségessé válik a közjegyző 
előtti kötelezettségvállalási nyilatkozat megtétele. Rendkívüli helyzet alakul ki, ha 
kiköltöztetik a bérlőt. Ezt a rendeletbe bele kellene tenni. Meg kell határozni, hogy 
mennyi legyen a kiköltöztetésnek a bérlőt terhelő költsége, amely összeg függ a lakbér 
összegétől, a bérleti szerződés terjedelmétől, és attól, hogy hány eredeti példányt kér a 
bérlő a közjegyzőtől.  Több feltételből megvizsgálásra került. A rendelet 
módosításakor az előterjesztő javasolta, hogy az egy főre eső jövedelem 
meghatározásakor az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát kell 
figyelembe venni. 
A szociális bérlakások bérleti díja meghatározásra kerülhet alacsony összegben, de 
akkor a bérlőt terhelik a lakás felújításával kapcsolatos költségek, amelyek a bérlőt 
ösztönözhetik az állagmegóvásra.  
A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell az időtartamot. Az előterjesztő határozott 
időtartamú szerződés megkötésre tett javaslatot. 
A szociális bérlakások szociális alapon kerülnek bérbeadásba. Eddig az egy 
helyiségből álló szociális bérlakás lakbére 1.000.- Ft/hó, a két helyiségből álló 
szociális bérlakás lakbére 2.000.- Ft/hó volt. A felújítást követően javaslat a 
félkomfortos komfortfokozatú lakásokra vonatkozó lakbér alkalmazása, amely 286.- 
Ft/m2/hó lakbért jelentene a bérlők részére. 
Ezt a rendeletet szeptember 16-al kellene alkalmazni, mivel szeptember 15-el a 
felújítás befejeződik. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
Sebők Márta PEB elnök 
Elkerülte a figyelmet a károkozással kapcsolatos szankció meghatározása? 
dr. Balogh László jegyző 
A lakástörvény alapján kauciót tudunk erre meghatározni a szerződésben. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Javaslom, hogy a bérlő kijelölésnek az előfeltétele legyen a kaució megfizetése és a 
szolgáltatókkal való szerződés, s ez kerüljön bele a bérleti szerződésbe. Fontos lenne a 
kuka díj fizetés belekerülése is. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük. Van-e még valakinek valamilyen javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Dodonka Csaba pályázati referens 
Tisztelt Bizottság! 
A szerződés jelenleg is tartalmazza a közszolgáltatókkal való szerződéskötés 
feltételeit. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Egyéb van-e még? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
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Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakásokról 
és helyiségekről szóló 17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének módosítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt-, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, - az alábbi határozatokat hozta: 
64/2019. (VIII. 13.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2019. (….) önkormányzati rendelete a lakásokról és 
helyiségekről szóló 17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások- 
  ról és helyiségekről szóló 17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendele- 
  tének módosítását. 
  Határidő: 2019. augusztus 15. 
  Felelős:     ÖB 
 
75/2019. (VIII. 13.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2019. (….) önkormányzati rendelete a lakásokról és 
helyiségekről szóló 17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások- 
  ról és helyiségekről szóló 17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendele- 
  tének módosítását. 
  Határidő: 2019. augusztus 15. 
  Felelős:     PEB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Ezennel átadom a szót Sebők Márta PEB elnöknek. 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) 
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
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Sebők Márta PEB elnök 
Suba Benedek mb. IGSZ vezető írt egy kérelmet az Önkormányzathoz. Ez az iskolai 
konyha felújításával kapcsolatos problematika. Nem elég az a pénzösszeg, ami meg 
lett határozva ahhoz, hogy a konyha teljesen meg tudjon újulni, illetve a működési 
engedélyt megkaphassa a konyha. Ez hogy alakult ki? Miért nem került ez be az 
eredeti pályázatba az elvégzendő feladatok közé, előre ezt nem lehetett látni? 
Suba Benedek mb. IGSZ vezető 
Úgy volt a terv szerint, hogy csak néhány részt kell újra burkolni. Menetközben derült 
ki, hogy sokkal többet kell. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt nem lehetett előre tudni, hogy ezt a burkolatot ki kell javítani? 
Basky András polgármester 
Egy felújításnál adódnak olyan dolgok, amit előre nem lehet látni. Erre 70 millió 
forintunk volt, ezt tudtuk beletenni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Többször megkérdeztem, hogy az Önkormányzatnak ez mennyibe kerül? Azt 
mondták, hogy semmibe. 
Basky András polgármester 
Ezt előre nem lehet tudni, de senki azt nem mondta, hogy semmibe nem kerül. 
Sebők Márta PEB elnök 
Egy 40-50 éves járólapot látni lehetett volna, hogy ez nem fogja túlélni a rendszert. 
Horváth Sándor pályázat referens 
Konyhaberuházáshoz mondanék kiegészítést. Figyelemmel kísértük a beruházást 
folyamatosan. A járólap burkolatok benne vannak a projektben cserére. A burkolatok 
kapcsán olyan probléma vetődött fel, hogy az új konyhai eszközök betelepítése és a 
régi eszközök letelepítése, a főzőkonyhának az elrendezése teljesen megváltozott. A 
falburkolatok 15 éve lettek cserélve, így az eszközöknek új állásokat kellett kiépíteni. 
Ezek kijavíthatók lettek volna, de a falburkolatoknál ezt nem lehetett vállalni. Le kell 
fertőtleníteni az egész falat és a burkolatot. Vannak olyan burkolatok, ahol az egészet 
le kellene cserélni. 
Sebők Márta PEB elnök 
El tudom fogadni, de még is hiányolom az elvet, hogy előre nem lehetett ezt látni. 
Mindig vannak olyan problémák, ami miatt az Önkormányzatnak a zsebébe kell 
nyúlni. 
Horváth Sándor pályázati referens 
A tervező a tervezési fázis közben jelezte, hogy ez olyan mérvű átalakítás, ahol 
mindent ki kell cserélni. Vannak olyan eszközök, amik nem lesznek visszahelyezve. 
Nagyon nehéz egy felújítást úgy megtervezni, hogy megbontani nem lehetett semmit 
előre. 
Sebők Márta PEB elnök 
A tervezői állásfoglalásban öt pontban leírja a tervező, hogy mi az, amiket szükséges 
pótolni. Ehhez plusz pénzt kell pótolni? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Ez az öt pont megvizsgálásra került. Az öt pontból a szellőzés megoldódott, 
költséghatékony technológiával meg lehetett oldani. Az első négy pont megoldásra 
vár, ezért van itt az IGSZ vezető kérelme, hogy erre megoldást kellene találni.  
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Borbély Ella ÖB tag 
Nagyon kevés az a pályázati beruházás, amibe belefértünk a meghatározott összegbe, a 
szakmai kompetenciát nem tudjuk megítélni. Ami elhangzott, arra oda kell tenni a 
pénzt. 
Sebők Márta PEB elnök 
A burkolat abszolút szemmel látható. Ezt látni kellett volna, ezért szakembereket 
fizettünk, tervezőket, hogy ezt felmérjék. 
Suba Benedek mb. IGSZ vezető 
Hűtés nélkül fog tudni működni a konyha. A szellőzést célszerű lenne most 
megcsinálni. 4 millió forint körül lenne ez. 
Sebők Márta PEB elnök 
Összességében mennyi pénzre van szüksége a konyhának, hogy a konyha el tudjon 
indulni? 
Suba Benedek mb. IGSZ vezető 
4.846.969.- Ft ez az összeg. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ebben a szellőzés benne van? 
Suba Benedek mb. IGSZ vezető 
Igen, de a hűtés és a klimatizáció nincs benne. 
Farkasné Őze Angéla Pénzügyi Iroda irodavezető 
A jelenlegi költségvetésnek a jelenlegi változata tartalmazza ezt a nettó összeget. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még valakinek hozzáfűznivalója a konyhai beruházáshoz? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Az elmúlt évben láthatók voltak a közbeszerzési eljárásnak a számai. Látható volt az, 
hogy a költségvetésbe nem tudunk beleférni. Az már tavaly tudott volt, hogy az eredeti 
beruházásba nem fogunk beleférni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előterjesztés 3. melléklete Kocsis Györgyné óvodavezető kérelme. Egy plusz 
óvónő státuszt szeretne a Szent Lajos utcára. Ennek az anyagi fedezete rendelkezésre 
áll. 
Kocsis Györgyné ÖB tag, óvodavezető 
A Szent Lajos utcán van egy ott alvós csoport, ahol egy óvodapedagógus van, s 
szükséges még egy. A gyermekeket egész napos óvodai ellátásra kell, hogy felvegyük 
a jelenlegi törvény szerint, ha a szülő úgy kéri. Azt kértem, hogy a Képviselő-testület 
és a bizottság engedélyezze ezt számunkra. A személyi feltételeket biztosítani kell, a 
törvény biztosítja a feltételt és finanszírozás is van. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ismertette a költségvetés módosítását pontonként, mely az előterjesztésben olvasható, 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Kaptunk egy kiegészítést a Művelődési Ház és Könyvtárnál kiadások átcsoportosítása 
történt. 1,2 millió forint került átcsoportosításra. 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
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Belusz László ÖB elnök 
A 12. ponthoz szeretnék tenni kiegészítést. Örömmel látjuk, hogy 16.531.000.- Ft 
vissza nem térítendő támogatást kapott az Önkormányzat, mely olvasható az 
előterjesztésben, hogy milyen célokra használható fel. 
Sebők Márta PEB elnök 
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? Nincs. 
Van egy határozat-tervezet az előterjesztésben. Ennek a határozat-tervezetnek a témája 
a konyhafelújítás. Ehhez 3.837.771.- Ft szükséges. Kérdezem, hogy aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatokat hozta: 
76/2019. (VIII. 13.) PEB hat. 
Iskolai konyha felújításának pótmunkái 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén-
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét, mely szerint az isko- 

lai konyha felújításának pótmunkáihoz még 3.837.771.- Ft- ra van 
szükség. 
Határidő: 2019. augusztus 15. 
Felelős:     PEB 

 
65/2019. (VIII. 13.) ÖB hat. 
Iskolai konyha felújításának pótmunkái 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön-
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek az előterjesztés határozat-tervezetét, mely szerint az iskolai 

konyha felújításának pótmunkáihoz még 3.837.771.- Ft- ra van 
szükség. 
Határidő: 2019. augusztus 15. 
Felelős:     ÖB 

 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi 
költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, - az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatokat hozta: 
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77/2019. (VIII. 13.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) 
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- 
   letének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkor- 
   mányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2019. augusztus 15. 
   Felelős:     PEB 
 
 
66/2019. (VIII. 13.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) 
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- 
   letének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkor- 
   mányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2019. augusztus 15. 
   Felelős:     ÖB 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…..) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
2019. január 16-án megjelent a Belügyminiszter által kiírt kiegyenlítő bérrendezési 
alap támogatására című pályázat pályázati felhívása. A pályázat benyújtása 2019. 
január 21-én megtörtént, a pályázat támogatásban részesült a Belügyminisztérium által 
2019. február 26-án kiadott támogatói okirat alapján. Ennek megfelelően 2019. 
márciusi ülésén döntött az illetményalap 46.380.- Ft-ra történő felemeléséről. 2019. 
márciusban az önkormányzat csak a pályázati kiírásban foglalt minimum szintre 
emelte fel az illetményalapot, azonban ezzel az emeléssel nem lehet elszámolni a 
pályázattal kapott támogatási összeg teljes egészét, ezáltal visszafizetési kötelezettsége 
keletkezne a Hivatalnak. Annak érdekében, hogy ez ne történjen meg, további 
minimális illetményalap emelést kell végrehajtani valamennyi köztisztviselőre 
kiterjedően, így a pályázaton elnyert támogatási összegre tekintettel a javaslat, hogy 
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49.860.- Ft legyen a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. 
augusztus 1-től 2019. december 31-ig. Ezt elfogadásra javaslom. Ezzel kapcsolatban 
van-e valakinek észrevétele, kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 
12/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt-, az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatokat hozta: 
78/2019. (VIII. 13.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…..) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
   testületnek a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban fog- 
   lalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) 
   önkormányzati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2019. augusztus 15. 
   Felelős:     PEB 
 
67/2019. (VIII. 13.) ) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…..) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
   a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
   köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormány- 
   zati rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2019. augusztus 15. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
4./ Napirendi pont 
Helytörténeti monográfia támogatása iránti kérelem 
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Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztést Gyurgyik Erzsébet készítette. dr. Kürti László helytörténeti 
monográfiát készített, s ez 500 példányban készülne, ez 39 millió forintba kerülne. 
Jelentős része Kollár Csaba támogatásával kerülne finanszírozásra. Szükségük lenne 
önkormányzati támogatásra is a megjelenéshez. Lajosmizse múltjáról lenne szó. 
Támogatásra javasoljuk. A 2019. évi költségvetésben ezt nem biztos, hogy tudjuk 
finanszírozni, 2020-ban visszatérünk erre. 9,2 millió forintot kérnek. 
Sápi Zsomborné ÖB-PEB tag 
Nem lenne érdemes ettől több könyvet nyomtatni, mint 500 db? Ha többet rendelnénk, 
akkor olcsóbb lenne a nyomtatási költség, s olcsóbb lenne 1 db könyv is. 
Basky András polgármester 
Ha 100 vagy 200 könyvvel több, akkor nem csökkenne annyival az ára. Ezt meg 
kellene finanszírozni, ha több könyvet szeretnénk nyomtatni. Ez olyan szám, ami 
kezelhető, utólagos nyomtatást is lehet kérni. 
Borbély Ella ÖB tag 
Az Önkormányzatnak szándékában áll mind a 9,2 millió forintot kifizetni, vagy 
valamennyi összeget fizetünk ki belőle, vagy majd eldöntjük, hogy mennyit tudunk 
adni ebből. 
Basky András polgármester 
Minden egyes könyvet 32.000.- Ft-ért lehet megvásárolni, ez a könyv szeptemberben 
fog megjelenni. A teljes költséget nem javaslom odaadni. Jelentős mértékben az 
Önkormányzatnak hozzá kell járulni, mert az Önkormányzatnak ezt a nagy művet 
támogatni kell. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Az álláspontom az, hogy ezt a monográfiát támogatni kell. Lehet úgy, hogy 
meghatározott példányszámot megvenne az Önkormányzat? 
Basky András polgármester 
Az Önkormányzatnak ez működőképes verzió, hogy megvásárol néhány példányt. Az 
a kérdés, hogy egyik évben, másik évben, vagy jövőre mekkora összeget tudunk 
hozzátenni. Az attól is függ, hogy mennyi támogatást sikerül hozzátenni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ha ez szeptemberben jelenik meg, akkor még az idén kellene támogatni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mennyi szabad pénzeszközünk van? Miből ígérhetünk? Ismételten döntünk úgy 
pénzeszközökről, hogy fogalmunk sincs, hogy mennyi a pénzünk. 
Basky András polgármester 
Ha látnánk azt, hogy mit szeretnénk, akkor a következő hónapokban megvizsgáljuk, 
hogy honnan tudunk erre pénzeszközt szerezni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ez egy olyan téma, ami mellé kell állni az Önkormányzatnak. A kutatási munkának a 
nagyságrendje miatt áthúzódott az idei évre. Egy meghatározott példányszámmal is 
mellé lehet állni. Mindenféleképpen támogatni kell. 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdés, hogy miből lehet támogatni? 
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Farkasné Őze Angéla Pénzügyi Iroda irodavezető 
Az általános tartalékban 478.383.- Ft van jelen pillanatban. Ha könyvet vásárol az 
Önkormányzat, akkor ez reprezentációs kiadásnak számít. Ezt nem tartom jó 
megoldásnak. 
Basky András polgármester 
Ha támogatjuk a könyvtárt, akkor neki nem reprezentációs költség lesz, hanem 
vásárlási költség. Ha az idei évi költségvetésben 1-2 millió forintot erre a célra el 
tudnánk különíteni, az mennyire támogatható a bizottságok részéről? A jövő évben 
ismét megvizsgáljuk a lehetőséget. Ha 5 millió forintot hozzá tudnánk tenni, az nagyon 
szép megoldás lenne. Kérdés, hogy ez az összeg nagyságrendileg megfelelő-e, vagy 
sem? 
Sebők Márta PEB elnök 
Miután nem tudjuk, hogy milyen pénzeszközöket tudunk átcsoportosítani, nehéz 
meghatározni, hogy mennyi pénzeszközt tudunk átcsoportosítani. Jelen esetben nem 
vagyunk abban a helyzetben, hogy felelősségteljesen tudjunk ebben dönteni. 
Basky András polgármester 
Érzésünk szerint kell dönteni, hogy mennyi pénzt tudnánk hozzátenni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ez az 5 millió forintos nagyságrend jó. Ha szeptemberben jelenik meg a könyv, akkor 
nem mondhatjuk azt, hogy jövőre támogatjuk. 
Basky András polgármester 
Minden megoldás érdekel. A jövő évben is lehet támogatni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ha jövő évben is lehet támogatni, akkor mindenképpen jövő évben támogassuk. 
Varga Mária ÖB tag 
Óriási dolog ez a könyv. Kivel egyeztettek a szerzők? Feltétlen ekkora könyvnek kell 
megjelenni? Jó lenne látni, hogy milyen ez a könyv, és mekkora tartalma van. Jó 
lenne, mielőtt döntést hozunk, ezt a könyvet meg kellene tekinteni. 
Basky András polgármester 
Az a kérdés, hogy ezt a kinyomtatott könyvet az Önkormányzat támogatja, vagy távol 
maradunk. Ez utóbbit nem tehetjük meg. Ehhez kell az, hogy ezt a könyvet lássuk. A 
szándékról kell beszélni. A jövő évben látjuk azt, hogy ténylegesen mit akarunk 
támogatni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ha azt akarjuk, hogy a város érdekeit szolgálja, ezzel nem tudjuk a város érdekeit 
támogatni, mert óriási összegű. Olcsóbb összegű könyvet kellene létrehozni. 
Basky András polgármester 
A könyvtárban meg lehet tekinteni. Most a szándékunkat kifejezhetjük erre 
vonatkozóan, hogy támogatjuk. A határozatot el tudjuk fogadni, ezzel nem kötelezzük 
le magunkat, csak a szándékunkat jelezzük. 
dr. Török Tamás PEB tag 
Ezt egy nagy projekt társaság adja ki, vagy más szervezet? 
Basky András polgármester 
Ez a Mizse-Táp Kft gondozásában jelenik meg. A Kft nem a saját maga hasznára adná 
ki ezt a könyvet. 
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Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Mi történne akkor, hogy ha a könyvtár részére adjuk át ezt a könyve? Megjelenik-e a 
reprezentációs adó? 
Varga Mária ÖB tag 
Ha a könyvtár vásárolja meg, akkor könyvtári állományba kell helyezni a könyvet. 
Basky András polgármester 
Most a szándékot kell kinyilatkoztatnunk. 
Belusz László ÖB elnök 
Ez olyan érték, amit az Önkormányzat részéről támogatni kell. Meg kell vizsgálni 
azokat a felvetéseket, amik felmerültek. A támogatás mindenki számára egyértelmű. 
Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, kérdés? 
Sebők Márta PEB elnök 
2020-as költségvetésből támogassuk, az a javaslatom. 
Belusz László ÖB elnök 
Teljes mértékben elfogadható, de ha lehet, akkor 2019. évben is, és 2020. évben is 
támogatásra kerüljön. Az előterjesztés határozat-tervezetét fogadjuk el. 
Borbély Ella ÖB tag 
Ígérni pénzeket úgy nem lehet, hogy nem tudjuk, hogyan támogatjuk, miből 
támogatjuk. Először az előállítási költséget kellett volna megszerezni és utána kellene 
támogatni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ez alkotói tevékenység, ehhez az Önkormányzattól engedélyt nem kell kérni. Az 
időtényező is nagyon fontos. A közgazdasági szemléletet egy ilyen tevékenységre nem 
lehet ráhúzni. Dr. Kürti László nagyon sok értékes könyvet alkotott már, Lajosmizse 
múltjáról sok könyvet jelentetett meg. El kellene dönteni, hogy támogatjuk, és hogy 
mennyivel. 
Basky András polgármester 
Az, hogy ez a kiadvány készülőben van, elég sok fórumon megjelent. Kérdés az volt, 
hogy mikorra fog megjelenni. Ha tudjuk, akkor támogassuk az idén, ha nem, akkor a 
jövő évi költségvetésünkben keressük meg a forrást erre. Ha ezzel egyetértünk, akkor a 
határozat-tervezetet szavazzuk meg. 
Belusz László ÖB elnök 
Én i s egyetértek polgármester úrral. A határozat-tervezetet szavazzuk meg, ha tudjuk, 
még az idén támogassuk, és jövőre is. Van-e észrevétel, javaslat? Nincs. Szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt-, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatokat hozta: 
68/2019. (VIII. 13.) ÖB hat. 
Helytörténeti monográfia támogatása iránti 
kérelem 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 



 15

   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. augusztus 15. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
79/2019. (VIII. 13.) PEB hat. 
Helytörténeti monográfia támogatása  
kérelem 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. augusztus 15. 
   Felelős:     PEB 
 
5./ Napirendi pont 
Döntés Sándor Zoltánné kártalanítási kérelméről 
Belusz László ÖB elnök 
Idén január 29-én rendkívüli ülésen tárgyalta a Képviselő-testület e témakört, és nem 
támogatta az akkor beadott kérelmet. Most Sándor Zoltánné újból kérte a testületet, 
hogy tárgyalja újra az ügyet. Személyesen jelen van Sándor Zoltánné az ülésen, kérem, 
hogy mondja el panaszát. 
Sándor Zoltánné panaszos 
Méltányossági kérelemmel fordulunk Önökhöz. Férjemmel 1995-ben két bódét 
vásároltunk meg Fehér Ernőtől és Kajdácsi Istvánnétól. A bódékat büféként 
üzemeltettük. A piactér felújításakor le kellett a bódékat bontani. 6 hónapig nem volt 
bevételünk. A felújítás után kaptunk egy bódét, ami jóval kisebb volt, mint az előző, a 
felszerelések sem fértek el benne, frissen sülteket nem tudtunk készíteni, meleg 
konyhás büfét nem tudtunk üzemeltetni, csak hideg konyhát a hely szűke miatt.  
Most már nem tudjuk üzemeltetni, egyrészt, mert nyugdíjasok vagyunk, másrészt, mert 
az egészségi állapotunk sem teszi lehetővé. 
Kártalanítási összeget szeretnénk kérni 3 millió forintot, mivel a bódék a tulajdonunkat 
képezték, 6 hónap működésképtelenségből jelentős veszteségünk származott. 
Nem tudjuk azt, hogy januárban, amikor a Képviselő-testület tárgyalta ezt a 
kérelmünket, mennyire lett ez kifejtve. 
KÖJÁL által levizsgáztatott bódék voltak, és szennyvízzel is el voltak látva. Azok a 
bódék, amiket adtak utána, csak egy része felelt meg az elvárásoknak. Szomorú, hogy 
a helyi piacon rendszeresen tevékenységet végző kereskedőket nem kérdezték meg, 
hogy mit szeretnének. A polgármester úr tudott erről, hogy mi ezt megvásároltuk, úgy 
tudom, 1,5 évig volt a polgármester  úrnál ez az okirat. 
Abban az időben azt hallottuk, azt mondták, azért nem dolgozunk, mert „nincs 
kedvünk”. Ez nem így volt, hanem közben betegek is lettünk, ami ezt befolyásolta. 
Vízóra akna is van teljesen üzemképes állapotban, amit jelenleg a pecsenyesütő 
működtet. Ez több száz ezer forintba került. A lajosmizsei piac a színvonal miatt 
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leromlik. A piacnak nincs szerepe a mai életben. A kereskedők érdeke nincs 
figyelembe véve. 
A vízóra akna - ami a mi nevünkön volt – le lett adva a Bácsvíz Zrt részére, ami most 
az Önkormányzat nevén van már. 
Basky András polgármester 
Azokat a dokumentumokat, amiket megkaptunk, a Képviselő-testület tagjaihoz 
eljutottak. 
Az alap probléma az volt, hogy a korábbi polgármester időszakában volt egy bódé 
kialakítás. Az a kérdés, hogy azok a beruházások, amit ott végeztek, az Önkormányzat 
szempontjából fontosak voltak-e vagy saját szempontból volt szükséges. 
Amikor az Önkormányzat azt mondta, hogy kártérítést nem javasoltak, azért volt, mert 
nem érezték a képviselők azt, hogy az Önkormányzat kárt okozott volna Sándor 
Zoltánéknak. Egy egyszeri támogatást tudnék adni, 30.000.- Ft-os lehetőség van, de 
nem 3 millió forintos. 
Sándor Zoltánné panaszos 
Ezekre az önkormányzat adta ki a működési engedélyt.  Az Önkormányzatnak biztos, 
hogy ez nem volt fontos, de egy vállalkozásnak, akinek érvényes működési engedélye 
van, annak fontos. A működési engedélyünk melegkonyhás étkezésre szól. 
Borbély Ella ÖB tag 
Megkaptuk ezt az anyagot. Az én problémám az volt, hogy ez 13 évvel ezelőtt volt. 
Ezt a problémát akkor kellett volna kezelni. 
Sándor Zoltánné panaszos 
Tavaly adtuk le a bódé kulcsát az Önkormányzatnak. Az ÁFÉSZ segítette a 
vállalkozásokat, most azt érzem, hogy nincs segítve a vállalkozás. 
Belusz László ÖB elnök 
2000-es években volt a felújítás. Legalább 19 éve telt el az óta. A fél éves kiesés 19 
éve történt. Az Önkormányzaton olyan kártérítést követel, ami 19 éve történt. Az 
1959. évi törvény  (Ptk) értelmében a követelések 5 év után elévülnek. Most mi 
törvényt sértenénk, ha érvényt adnánk ennek a követelésnek, amivel idejöttek hozzánk. 
Önök megállapították azt, hogy 3 millió forint. Önök ezt a kiesést ki tudják mutatni? A 
most jelenleg érvényben lévő törvény alapján ez elévült, közvetlenül az esemény 
bekövetkezése után kellett volna bejelenteni a problémát. 
dr. Balogh László jegyző 
2006. évi kártérítési igénnyel jöttek. Ha valakinek követelése, igénye van kártérítésre, 
akkor azt öt éven belül be kell nyújtani, mert öt év után elévülnek. A kártérítési 
igénynek nagyon komoly jogi feltételei vannak. Ott pontosan igazolni kell a kárt, a kár 
mértékét, a jogellenességet és azt, hogy a kár az Önkormányzat jogellenessége miatt 
történt. 
A vízóra aknával kapcsolatosan el kívánom mondani, hogy az Önök tevékenységének 
folytatása miatt kellett ezt a vízóra aknát készíteni. Az, hogy a szakmai előírásoknak 
meg kellett felelni, az a szakmai tevékenység követelménye volt. 
A kárigény a kár keletkezésétől számított 5 éven belül elévült. Ezt a kárigényt akkor 
kellett volna benyújtani. 
Dodonka Csaba piacfelügyeleti megbízott 
A piac területe önkormányzati terület. Melegkonyha a mai napig is üzemel a piac 
területén (pecsenyesütő). 
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Vízóra témaköre. 1993-ban megvették a bódét, akkor már a vízóra megvolt. Ezt vagy 
az Önkormányzat, vagy az ÁFÉSZ készíttette el. 
Sándor Zoltán panaszos 
Bíró Lajos írta alá, az ÁFÉSZ tulajdonában volt. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még valakinek a témával kapcsolatban kérdése, észrevétele? 
dr. Török Tamás ÖB tag 
Bejelentem, az Önkormányzati Bizottság részéről a szavazásban nem kívánok részt 
venni, folyamatos megbízási szerződésünk van. 
Belusz László ÖB tag 
Rendben van, köszönöm. Tudomásul veszi az Önkormányzati Bizottság, hogy dr. 
Török Tamás ÖB tag e napirendi pont szavazásánál a szavazásban nem kíván részt 
venni. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, 
mely szerint a január 29-én hozott döntésünket fenntartjuk, s Sándor Zoltánné 
kártérítési kérelmének nem tudunk helyt adni, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, dr. Török Tamás nem szavazott, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatokat hozta: 
69/2019. (VIII. 13.) ÖB hat. 
Döntés Sándor Zoltánné kártalanítási 
kérelméről 

HATÁROZAT 
    
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

kormányzati Bizottsága (figyelemmel az önkormányzat 10/2019. 
(I. 29.) önkormányzati határozatára), nem javasolja a Képviselő-
testületnek Sándor Zoltánné kártalanítási kérelmét elfogadni. 
Határidő:2019. augusztus 15. 
Felelős:    ÖB 
 

80/2019. (VIII. 13.) PEB hat. 
Döntés Sándor Zoltánné kártalanítási 
kérelméről 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

zügyi Ellenőrző Bizottsága (figyelemmel az önkormányzat 
10/2019. (I. 29.) önkormányzati határozatára), nem javasolja a 
Képviselő-testületnek Sándor Zoltánné kártalanítási kérelmét 
elfogadni. 
Határidő:2019. augusztus 15. 
Felelős:    PEB 

 
6./ Napirendi pont 
Döntés a TOP-7.1.1 – 16-H-113-1. azonosító számú pályázati kiírásra benyújtott 
pályázat visszavonásáról 
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Belusz László ÖB elnök 
Korábban a Művelődési Ház és Könyvtár teremfelújítása kapcsán pályázatot nyújtott 
be. A teljes felújítást szeretné benyújtani. Az I. határozat-tervezet értelmében 
visszavonásra kerül a pályázat a II. határozat-tervezet értelmében pedig a felújítási 
munkákat elvégzi. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét (Döntés a TOP-7 1 1-16-H-113-1 
azonosító számú pályázati kiírásra benyújtott pályázat visszavonásáról), kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt-, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről 5 igen szavazattal- 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatokat hozta: 
70/2019. (VIII. 13.) ÖB hat. 
Döntés a TOP-7 1 1-16-H-113-1 azonosító számú  
pályázati kiírásra benyújtott pályázat visszavonásáról 
 

HATÁROZAT 
 
                                 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
                                 kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
                                 tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
                                 Határidő: 2019. augusztus 15. 
                                 Felelős:     ÖB 
 
81/2019. (VIII. 13.) PEB hat. 
Döntés a TOP-7 1 1-16-H-113-1 azonosító számú  
pályázati kiírásra benyújtott pályázat visszavonásáról 
 

HATÁROZAT 
 
                                 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
                                 zügyi Ellenrőző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
                                 tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
                                 Határidő: 2019. augusztus 15. 
                                 Felelős:     PEB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét (Művelődési ház színházterme 
komplett felújításának előkészítése), kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatokat hozta: 
71/2019. (VIII. 13.) ÖB hat. 
Művelődési ház színházterme komplett  
felújításának előkészítése           
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes-
   tületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. augusztus 15. 
   Felelős:     ÖB 
 
82/2019. (VIII. 13.) PEB hat. 
Művelődési ház színházterme komplett  
felújításának előkészítése           

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes-
   tületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2019. augusztus 15. 
   Felelős:     PEB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Átadom a szót Sebők Márta PEB elnöknek 
 
7./ Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. 
évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján az 
önkormányzat és intézményei költségvetésének 2019. 01. 01-06.30. időszakra szóló 
teljesítéséről 
Sebők Márta PEB elnök 
A Pénzügyi Iroda elkészítette az előterjesztést, s látjuk, hogy fél év elteltével hogyan 
alakultak a költségvetési irányzat mutatóink. A beruházások váratnak magukra. Az 
adóbevételek tekintetében a teljesülések alacsonyak. 
Basky András polgármester 
Amikor az adóbevételeket nézzük, azt látjuk, hogy három időszakban folyik be éves 
szinten. Az utolsó feltöltés decemberben történik. A számok helyén vannak. 
dr. Balogh László jegyző 
Nagyjából hasonlóan teljesülnek, mint az előző években. Hatékonysági intézkedéseket 
fogok tenni a következő időszakban az adóbevételek teljesülése érdekében. 
Sebők Márta PEB elnök 
Települési támogatás, a gyógyszertámogatás 70 %-ra teljesült. Ez nagyon magas. 
Basky András polgármester 
70 %-on áll a támogatási összeg. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom 
Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei I. féléves költségvetési 
beszámolóját. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt-, az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatokat hozta: 
83/2019. (VIII. 13.) PEB hat. 
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. 
évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján az 
önkormányzat és intézményei költségvetésének 2019. 01. 01-06.30. időszakra szóló 
teljesítéséről 
I. féléves beszámoló 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 
   I. féléves költségvetési beszámolóját. 
   Határidő: 2019. augusztus 15. 
   Felelős:     PEB 
 
72/2019. (VIII. 13.) ÖB hat. 
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. 
évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján az 
önkormányzat és intézményei költségvetésének 2019. 01. 01-06.30. időszakra szóló 
teljesítéséről 
I. féléves beszámoló 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 
   I. féléves költségvetési beszámolóját. 
   Határidő: 2019. augusztus 15. 
   Felelős:     ÖB 
 
8./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek hozzászólása, bejelentenivalója? 
Orbán Antal települési képviselő 
A cserép felújítása a Súri iskolánál megkezdődött. A horogfák állapota nagyon rossz. 
Az lett volna a tökéletes, ha újat csinálnának. 
Basky András polgármester 
Tesznek a horogfák mellé erősítést. 
Múltkor találtunk egy pályázati lehetőséget, aminek a neve, hogy „30 éve szabadon”. 
Ez egy 100 %-os támogatottságú pályázat. Lényege, hogy egy eufólikus hangulatot 
teremtő programot kellene hozzá teremteni. Szeptember 27-én lenne ennek keretében a 
Beatrice koncert, 2.100.000.- Ft-ért jönnek el. A szükséges ajánlatokat a Művelődési 
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Ház bekérte. 7.800.000.- Ft-ba kerülne ez az este. Csütörtökig, a testületi ülésre 
megnézzük, hogy van-e esély, vagy sem. 
Sebők Márta PEB elnök 
Milyen lehetőségek vannak még a művészek tekintetében? 
Basky András polgármester 
Van több lehetőség. 
Dóka-Mezei Anett ÖB tag 
Köszönjük, hogy a CLLD-s pályázatban részt vehetünk. Szeptember 28-ra egy óriási 
mozgástéri fesztivál van kialakulóban. Szeretettel fogom arra invitálni az iskolát és az 
óvodát is. Reggel sétával fog indulni az esemény, Lajosmizsét bejárva, s ez 9.00-10.00 
óráig tartana. A jelenlegi sportcsarnokban meg tudjuk tartani a családi 
mozgásfesztivált, ami ingyenes a pályázat tekintetében. Ez egy nagyon jó program, 
szeptember 28-án 9.00-17.00-ig tart, szeptember 29-én pedig a vasútprogram lesz. 
A szombati programra nagy szeretettel várok mindenkit. Lesznek családokat támogató 
programok. 
Borbély Ella ÖB tag 
Itt a költséghatékonyság is színre lép. 
Sebők Márta PEB elnök 
Hány művészt kérdeztünk meg? 
Sápi Zsomborné PEB-ÖB tag 
Ez mikor merült fel? Erről még nem volt szó eddig? 
Basky András polgármester 
Ez egy hetes információ. 
Meg tudunk még kérdezni művészeket. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ha október 31-ig van lehetőség, akkor még októberig lehet válogatni, hogy ki legyen 
lehozva a művészek közül. 
Basky András polgármester 
Úgy tudom, hogy erre 5-10 millió forint között lehet pályázni. 
Sápi Zsomborné PEB-ÖB tag 
Hány millió forintba került idáig a hínár kiszedése? 
Basky András polgármester 
Azt így pontosan most nem tudom megmondani, de egy hínárvágó gép tíz millió 
forinton is felül van. 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, 
mindenkinek megköszönöm a munkáját, a mai együttes bizottsági ülést ezennel 
bezárom 15.25 órakor. 
 

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