
Lajosmizse Város Önkormányzata  Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének    Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága   Önkormányzati Bizottsága 
 
Ikt. sz: LMKOH/215-28/2018. 
 

Az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2018. 
november 19-én hétfőn du: 13.15 órakor a Városháza dísztermében 
megtartott  együttes   bizottsági üléséről készült jegyzőkönyv 

 
A PEB ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
134/2018. (XI. 19.) PEB hat.  Földterület vásárlása 
 
135/2018. (XI. 19.) PEB hat.  RNÖ támogatás céljának módosítása 
 
136/2018. (XI. 19.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének …/2018. (….) 
önkormányzati rendelete a 2018. évi 
költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
137/2018. (XI. 19.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének …./2018. (…) 
önkormányzati rendelete a lakossági 
kezdeményezésre önkormányzati 
támogatással megvalósuló járdaépítésekről 

 
138/2018. (XI. 19.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének …/2018. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális 
ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
139/2018. (XI. 19.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének …/2018. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális 
ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
140/2018. (XI. 19.) PEB hat.  2019. évi költségvetés előkészítése 
 
141/2018. (XI. 19.) PEB hat.  XXVI. Lajosmizsei Napok program- és  

költségvetési tervezetének jóváhagyása 
142/2018. (XI. 19.) PEB hat.  Lajosmizse város 2019. évi kulturális  

rendezvénynaptárának elfogadása 
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143/2018. (XI. 19.) PEB hat.  Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumi 

tagjaival és a 2017. évi beszámolójának 
elfogadásával kapcsolatos döntések 
meghozatala 

 
Az ÖB ülésen hozott határozatok száma és tárgya. 

 
114/2018. (XI. 19.) ÖB hat.  Földterület vásárlása 
 
115/2018. (XI. 19.) ÖB hat.  RNÖ támogatás céljának módosítása 
 
116/2018. (XI. 19.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének …/2018. (….) 
önkormányzati rendelete a 2018. évi 
költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
117/2018. (XI. 19.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének …./2018. (…) 
önkormányzati rendelete a lakossági 
kezdeményezésre önkormányzati támoga- 

   tással megvalósuló járdaépítésekről 
 
118/2018. (XI. 19.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének …/2018. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális 
ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
119/2018. (XI. 19.) ÖB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének …/2018. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális 
ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

120/2018. /XI. 19.) ÖB hat.  2019. évi költségvetés előkészítése 
121/2018. (XI. 19.) ÖB hat.  XXVI. Lajosmizsei Napok program- és  

költségvetési tervezetének jóváhagyása 
122/2018. (XI. 19.) ÖB hat.  Lajosmizse város 2019. évi kulturális  

rendezvénynaptárának elfogadása 
123/2018. (XI. 19.) ÖB hat.  Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumi 

tagjaival és a 2017. évi beszámolójának 
elfogadásával kapcsolatos döntések 
meghozatala 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság 2018  
                 november 19-én 13.40 órakor megtartott együttes bizottsági üléséről 
 
Jelen vannak:  Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 
 
   Sebők Márta   PEB elnök 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
Keresztes Ferenc bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
   Önkormányzati Bizottság részéről: 
    
   Belusz László ÖB elnök 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
Dóka-Mezei Anett és Kocsis Györgyné bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az 
ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
 
   Basky András  polgármester 
   dr. Balogh László   jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
   Rostásné Rapcsák Renáta int.referens 
   Farkasné Őze Angéla pü.irodavez. 
   Gulyás Attiláné  pénzügyi referens 
   Szilágyi Ödön  Önk. Iroda irodavez. 
   Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
   Orbán Antal   települési képviselő 
   Fekete Zsolt   települési képviselő 
   Tengölics Judit   IGSZ vezető 
   dr. Csikai Zsolt  belső ellenőr 
   Guti Istvánné   Műv. Ház igazgató 
   Horváth Sándor  pályázati referens 
    
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
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Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozatképes, mert az 5 főből 4 
fő van jelen, Keresztes Ferenc PEB tag bejelentéssel van távol az ülésről, az 
Önkormányzati Bizottság is határozatképes, mert a 7 főből 5 fő jelen van, Dóka-Mezei 
Anett és Kocsis Györgyné bejelentéssel vannak távol az ülésről. 
A meghívó szerinti napirendi pontok mindenki előtt ismertek, az 1., 2., 3., 7., pontnál 
én vezetem a bizottsági ülést, a 4., 5., 6., pontnál pedig Belusz László ÖB elnök 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (….) 
önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
A költségvetési rendelet több ponton keresztül módosul, melyek a következők: 
1./ A közfoglalkoztatási program támogatására 2018. szeptember hónapra 3.579.193 Ft 
támogatás érkezett. 
2./ A közfoglalkoztatási program támogatására 2018. október hónapra 3.694.148 Ft 
támogatás érkezett. 
3./ A foglalkoztatottak 2018. évi október havi kompenzációjára 275.327 Ft a Működési 
célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg. 
4./ 2018. június-október hónapokra 1.358.715 Ft kulturális illetménypótlék került 
kifizetésre a Műv.ház részére.  
5./ Az óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei 
átsorolással szerezték meg módosított előirányzatként került megemelésre 367.584 Ft 
értékben. 
6./ 2018. májusi felmérés alapján a Belügyminisztérium az Önkormányzat 
előirányzatait az előterjesztés 2. melléklete szerint módosította. Bizonyos költségvetési 
soron lemondások keletkeztek, pótigények. A lemondás átvezetése -1.913.909 Ft, a 
pótigénylés átvezetése  + 2.390.811 Ft. 
 
Megérkezett Sápi Tibor alpolgármester úr, tisztelettel köszöntöm. 
 
7./ A VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 pályázat keretében megvalósuló 046 és 050 hrsz-ú utak 
építése engedélyköteles tevékenység, ezért fordított áfa fizetés alá tartozik, az ÁFÁ-t 
mi fizetjük. 
 
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi vezető 
Bruttó módon kaptuk meg a támogatást. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
8./ A Kodály utcán történő útépítés engedélyköteles tevékenység, ezért fordított áfa 
fizetés alá tartozik. 
9./ A Vasút- Bodza-Gesztenye utcában történő vízvezeték építés engedélyköteles 
tevékenység, ezért fordított áfa fizetés alá tartozik. 
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10./ A Móczó István tulajdonában lévő Vásártéri parkoló részére bérelt földterületét 
(0269/33 hrsz.) felkínálta megvásárlásra az Önkormányzat részére 500Ft/m2 vételáron 
(689.500 Ft).  
Basky András polgármester 
Volt néhány telek egymás mellett, amit megvásároltunk. Szerettük volna megvenni ezt 
a telket Móczó Istvántól már korábban is, de akkor azt mondta, hogy nem adja, most 
már igen. 
dr. Balogh László jegyző 
Megpróbáljuk átminősíttetni ezt a földterületet, és a Vásártér területének bővítése 
céljából vennék meg. 
Basky András polgármester 
Árat kellene megállapítani, amit ajánlani lehetne érte. 
Sebők Márta PEB elnök 
350.- Ft/m2. 
Basky András polgármester 
300 forintról induljunk. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk a vételt lebonyolítani. 
Sebők Márta PEB elnök 
Itt van egy határozat-tervezet is. Ezt el tudom fogadni, hogy 300.- Ft/m2 árról 
induljunk, így a javaslat szerint 413.700.- Ft-ért vásárolná meg az Önkormányzat a 
földterületet. Aki ezt elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
– tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
134/2018. (XI. 19.) PEB hat. 
Földterület vásárlása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a földte- 
  rület vételára 413.700.- Ft/m2 legyen, melyet a „Vásártér” területének  
                     bővítése céljából vásárolna meg az Önkormányzat. 
  Határidő: 2018. november 22. 
  Felelős:     PEB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki javasolja, hogy a földterület kerüljön megvásárlásra 413.700.- Ft/m2 áron, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
114/2018. (XI. 19.) ÖB hat. 
Földterület vásárlása 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
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  kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a földte- 
  rület vételára 413.700.- Ft/m2 legyen, melyet a „Vásártér” területé- 
  nek bővítése céljából vásárolna meg az Önkormányzat. 
  Határidő: 2018. november 22. 
  Felelős:     ÖB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
11./ A Zöld város pályázatnál a telekalakításhoz a Földhivatalhoz kapcsolódó 
igazgatási szolgáltatási díj szükséges 100.000.- Ft összegben.  
12./ A Dózsa György út 102/A. 1. és 2. lakásban kazán felújítás történt.  
13./ A havária jellegű felújítási munkákra (vízszolgáltatás: 5 db bekötővezeték 
rekonstrukció, 1 db gerincvezeték rekonstrukció, 3 db csomópont rekonstrukció) 
2.349.402.- Ft szükséges. 
14./ A havária jellegű felújítási munkákra szivattyú-keverő felújítása szennyvíztisztító 
telepen - csatornaszolgáltatás: 1.002.883 Ft 
15./ Óvoda optikai hálózat fejlesztése intézményfinanszírozásból és Közös 
Önkormányzati Hivatal finanszírozásból. 
16./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat előterjesztése. Az előző testületi ülés előtt 
felhívott Baranyi-Rostás Rodrigó és közölte, hogy az idei évre megítélt 300.000.- Ft 
támogatást, amit egészségügyi célokra, patkányirtásra kapta, szeretné más célra 
felhasználni. 
dr. Balogh László jegyző 
Mikulás csomagokra, karácsonyi programra szeretné költeni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Én azt mondtam, hogy az 50 %-át költse az idei évben mikulásra, a második 50 %-ot 
pedig a következő évben. 
Basky András polgármester 
Ha nem használja fel, akkor visszafizetési kötelezettség terheli. 
Borbély Ella ÖB tag 
300.000.- Ft-ot kaptak. Ebből 140.000.- Ft-ot spóroltak meg. Hagyjuk náluk ezt a 
pénzt. Önmagában nem volt sok a 300.000.- Ft. Több pályázatot is nyújtanak be. Én a 
70.000.- Ft-ot nem venném el tőlük. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Egyszer ezt a pénzt már odaadtuk, azt engedni kellene elkölteni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Rendben van. Ehhez van egy határozat-tervezet is. Aki ezt a II. határozat-tervezetet 
elfogadja, miszerint elfogadjuk az elnök úr kérelmét és 2018. évben felhasználhatja a 
kérelemben foglaltakra megmaradt 140.000.- Ft-ot, jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
135/2018. (XI. 19.) PEB hat. 
RNÖ támogatás céljának módosítása 
 

HATÁROZAT 
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   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     PEB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés II. határozat-
tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
115/2018. (XI. 19.) ÖB hat. 
RNÖ támogatás céljának módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
    
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
17./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. október havi kompenzációjára 
37.403 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció 
18./ Optikai hálózatfejlesztés forrásának visszavezetése 
19./ a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. október havi kompenzációjára 
az IGSZ részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 92.850 Ft. 
20./ A 2018. májusi felmérés alapján történt előirányzat-módosítás 156.185.- Ft 
21./ a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. október havi kompenzációjára 
az Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 11.591 Ft. 
22./ a 2018. június-október hónapokra 1.358.715 Ft kulturális illetménypótlék került 
kifizetésre a Műv.ház részére.  
Ezzel végére is értünk a módosításoknak. Egyéb kérdés ezzel kapcsolatban van-e? 
Nincs. Elfogadásra javaslom a költségvetési rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
136/2018. (XI. 19.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…/2018. (….) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről 
 szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
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  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénz- 
  ügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
  letnek a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányza- 
  ti rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2018. november 22. 
  Felelős:     PEB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja a költségvetési rendelet 
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
116/2018. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…/2018. (….) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről 
 szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
    
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü.- 
  letnek a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányza- 
  ti rendeletének módosítását. 
 
  Határidő: 2018. november 22. 
  Felelős:     ÖB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (…) 
önkormányzati rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati 
támogatással megvalósuló járdaépítésekről 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előző időszakban beszéltük, hogy a rendeletünket átírjuk. A rendelet szerint 
szabályozásra került a támogatás mértéke. Az új támogatási rendszert javasoljuk. A 
járdaépítés alapanyag költségéhez hozzájárulna az önkormányzat. 4.000.- Ft/m2 lenne 
a hozzájárulás mértéke. Erről számla kell-e? 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Igen, kell. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Bekérjük a számlát és mellé még nyilatkozatot is kérünk. Arról kell nyilatkozni, hogy 
a támogatáson felül felmerülő költséget vállalja. Előzetesen is egyeztetnie kell a 
főépítésszel és utólagosan is kell egyeztetni a főépítésszel. 
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Basky András polgármester 
Ha az anyagi helyzete nem engedi meg az Önkormányzatnak, akkor nem tud 
támogatást adni, ha úgy ítéli meg, hogy az anyagi helyzete olyan, akkor tudjuk 
támogatni. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Amennyiben ez a keretösszeg elköltésre kerül tárgyévben, akkor az Önkormányzat 
dönt arról, hogy vagy feltölti ezt a keretet, amennyiben a költségvetés engedi, ha nem, 
akkor a pályázatot határozatlan időre időt felfüggeszti. 
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
A számla nélküli dolgokat nem tudjuk aktiválni. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
2019. február 15-től szeptember 30-ig lehet ezeket a pályázatokat benyújtani, hogy a  
tárgyévben meg tudjon valósulni és kifizetésre kerüljön. A pályázatról a beérkezést 
követő 30 napon belül dönt a hatáskör gyakorlója, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
137/2018. (XI. 19.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2018. (…) önkormányzati rendelete a lakossági 
 kezdeményezésre önkormányzati támogatással megvalósuló 
járdaépítésekről 

HATÁROZAT 
 
   
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a lakossági kezdeményezésre önkormányzati támogatás- 
   sal megvalósuló járdaépítésekről szóló önkormányzati rendelet- 
   tervezetét. 
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     PEB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja a rendelet-tervezetet, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
117/2018. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2018. (…) önkormányzati rendelete a lakossági 
kezdeményezésre önkormányzati támogatással megvalósuló 
járdaépítésekről 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzati Bizottsága elfogadásra java- 
   solja a Képviselő-testületnek a lakossági kezdeményezésre önkor-
   mányzati támogatással megvalósuló járdaépítésekről szóló önkor- 
   mányzati rendelet-tervezetét. 
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Nem készült új szociális rendelet. Én már nagyon indokoltnak láttam 2003-ban. Nehéz 
rajta eligazodni. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
2012-ben alkottuk meg a rendeletet. Jelen pillanatban törvényességi szempontból nem 
megengedett egy új rendelet megalkotása, csak úgy, hogy ha egy tárgykörben teljesen 
új rendeletet alkot az Önkormányzat. E rendelet megfelel a jogszabályszerkesztési 
szabályozásnak néhány pontban van benne csak módosítás, ezért nem támogatja a 
magasabb szintű jogi szabályozás – hogy ilyen esetben új rendelet kerüljön  
megalkotásra. 
Sebők Márta PEB elnök 
Más településeken hogyan sikerült? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Valószínű, hogy a korábbit akkor vizsgálták teljes körűen felül. 
Sebők Márta PEB elnök 
A 3. oldal (5) bekezdés. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy 5.700.- Ft 
támogatásban részesüljön. Ez nap/fő/hó/év? 
dr. Balogh László jegyző 
5.700.- Ft/alkalom. 
Sebők Márta PEB elnök 
Elemi kár esetén adható 50.000. Ft. Ez hogyan van? 
dr. Balogh László jegyző 
Ez alkalomra vonatkozik. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezzel nem kell elszámolni? Miért? 
dr. Balogh László jegyző 
Központi jogszabály nem írja elő az elszámolási kötelezettséget. A rendkívüli 
települési támogatás jövedelemtől függetlenül adott összegét elszámoltatjuk, a 
40.000.- Ft-ot. 
Basky András polgármester 
Ha valakinek elemi kára van, nagy bajban van, nem terhelném meg a számla 
elszámolással. Az elszámoltatás ez esetben óriási teher. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Fűtési költségek csökkentése legfeljebb 3 mázsa tűzifa adható. Ez személyenként, 
háztartásonként, egyszeri alkalommal? 
dr. Balogh László jegyző 
Egyszeri alkalommal és rendeltetés szerint háztartásonként. Önálló rendeltetési egység 
egyszer igényelheti ezt a támogatást. 
Basky András polgármester 
December 1-től február 28-ig egy család egyszer kap tűzifa támogatást. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Fűtési szezonban adunk támogatást. Gázfűtés esetén a 3. § (3) bekezdése szerint 
maximum 15.000.- Ft. Fával történő fűtés esetén maximum 3 mázsa tűzifa. Mindkét 
fajta támogatást december 1. és február 28. között egy alkalommal lehet igénybe 
venni. Akinek fafűtése van, a nyilatkozat mellé csatolni kell a Gyermekjóléti Szolgálat 
támogató javaslatát. Ha nem tud csatolni nyilatkozatot, akkor környezettanulmányt 
fogunk tartani, s arról jegyzőkönyvet veszünk fel. 
Sebők Márta PEB elnök 
7. § (5) bekezdés 5. pontja. Ezt hogyan lehet lekövetni? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ezt a szociális törvény követi. 
Sebők Márta PEB elnök 
Fűtéskorlát van-e? Felső korlát kellene. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A 3 mázsa tűzifa, illetve gáz esetén a 15.000.- Ft. 
Basky András polgármester 
Keretösszegen belül kell, hogy működjön. Azokat a kritériumokat, amiket a 
Képviselő-testület megszabott, azokat tartjuk. Ha valaki rendkívüli helyzetbe kerül, 
akkor a Képviselő-testülethez fordulhat kérelemmel. Azokat a szabályokat, amiket 
megállapítottunk a saját rendeletünkben, azt a kolléga követi. Ezeket követni, figyelni 
kell. Ez igen megnehezíti a munkáját a kolléganőnek. 
Sebők Márta PEB elnök 
6 tagból áll a Szociális Kerekasztal.  Az ovitól és az iskolától miért nem lehet bevenni 
képviselőt? 
Basky András polgármester 
Biztos, hogy lehet bevenni, ennek nincs akadálya. A Szociális Kerekasztal nem lett 
összehívva. 
Sebők Márta PEB elnök 
A belső ellenőr úr megállapításaira hivatkozik az anyag, megkérem Csikai Urat, hogy 
tegye meg a kiegészítését a témával kapcsolatban. 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Az elmúlt időszakban a következőt tapasztaltuk. Az Önkormányzat legtöbbször 
települési támogatás formájában nyújt segítséget. Nem tudom, hogy mit értünk 
elszámolás alatt. Én elszámolás alatt csak névre kiállított számlát értek. Én megbízom 
a polgármester úrban, ha a testület is megbízik benne, akkor az 5.700.- Ft odaítéléséről 
is meg kellene bízni benne, hogy kellőképpen el tudja dönteni ,kinek adja a 
támogatást. Higgyük el, hogy tényleg el van számolva, nem kérhetünk névre szóló 
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számlát erről Felesleges bekérni, hogy számoljon el az Önkormányzat által adott 
5.700.- Ft-al. 
Az előbb fogadta el a bizottság a 3 milliárd forintos kiadásos költségvetést. Évente az 
Önkormányzat 6 millió forintot költ a 11.500 fős Lajosmizse város legrászorultabb 
lakosai részére. 7.850.000.- Ft az előirányzat, ütemezve rendkívüli támogatásra 4 
millió forint az éves költségvetésnek az 1,3 ezreléke. Kérek mindenkit, hogy 
gondoljon arra, hogy ha valakit nagyon nagy elemi kár ért, akkor meg kellene emelni 
az 50.000.- Ft-ot korlátot, mert 100.000.- Ft még nagyobb segítség lenne. 
Legalább a költségvetési előirányzatnál figyeljünk oda, hogy a legrászorultabb rétegre 
ne 1,3 ezrelék támogatást fordítsunk, hanem ennél többet. Mennyi legyen a támogatás? 
Ha nem tudja eldönteni a kolléganő, akkor a Képviselő-testület döntse el, hogy 
megkaphatja-e a támogatást, vagy sem. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük, van-e még hozzáfűznivaló? 
Meleg Sándor EGYSZI részéről 
Az elszámolási kötelezettség feloldásáról én is gondolkodtam. A fűtési szezonnál 
szeretném jelezni, hogy problémásnak tartom azt, hogy hogyan fog tudni nyilatkozni 
valaki, hogy neki mennyi tűzifára van szüksége. Egyszeri 3 mázsás támogatás nagyon 
kevés. Az lenne a jó, ha a rendkívüli krízis állapotok esetében könnyített és gyors 
támogatást lehessen adni. Lakásban élő kis gyermekekről beszélünk, és tanyán élő 
idősekről, mert a 3 mázsa fa egy téli időszak alatt nem tart ki. 
A minisztérium számon kéri azt, hogy mit tettünk annak érdekében, hogy ne fagyjanak 
meg az emberek. 
Meg tudjuk állapítani, hogy az illetékes  személy mennyire alkalmas a támogatásra. A 
tűzifa elszállítását saját magának kell megszervezni. Az elszállításban is kellene 
segítséget adni a rászorulóknak. 
December és február a télnek a kemény időszaka. Szeptember 15-től május 15-ig jelöli 
ki a fűtési szezon idejét a jogszabály Sok ember szembesül azzal, hogy nem tudja 
megoldani a fűtését. 
Basky András polgármester 
Az öngondoskodást én fontos dolognak tartom. 
Meleg Sándor EGYSZI részről 
Ha novemberben derül ki, hogy nincs tűzifa, az egy tünet, de azzal is foglalkoznom 
kell. 
Sebők Márta PEB elnök 
A tanyasi embereknek van legkevésbé szüksége a fára. A családok gondját teljes 
egészében nem vállalhatjuk át. A Kerekasztal Bizottság meg tudná határozni azt a 
szociálisan rászoruló kört, akinek az Önkormányzat adhatna támogatást a költségvetést 
nem megterhelő módon.  
dr. Balogh László jegyző 
Ez egy rendes támogatás lenne. Itt a rendelet szerint az Önkormányzatnak ez egy 
kötelező alapfeladat, azoknak a támogatása, segítése, akik rendkívüli élethelyzetbe 
kerülnek. A rendelet keretet ad a polgármester úrnak, hogy támogatást nyújtson, de a 
Képviselő-testület dönt, ha a polgármester nem tud dönteni, mert a rendeleti keretbe 
nem fér bele. A rendkívüli krízis helyzetet kezelni kell. A rendkívüli krízis helyzetet 
kezelni kell. A 45. § (3) bekezdése kimondja, hogy köteles segíteni, ha krízis helyzet 
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van. Az Önkormányzatnak joga és kötelessége, hogy a lakosságot támogassa krízis 
helyzetben. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ha valaki krízis helyzetben van, akkor azonnal kell a segítség. Lehetne a rendeletben 
erre utalni, s egy gyorsított eljárást meghatározni. A rászoruló részére a tűzifa házhoz 
szállításában is közre kellene működnünk. 
Basky András polgármester 
Szükség esetén a rendeletünk lehetőséget ad arra, hogy segítsünk.  
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Több száz családnak tudtunk segíteni, az jó volt. 
Basky András polgármester 
Ha valaki segítségért jön, akkor segítünk, de érezzen felelősséget saját maga is a 
feladatai megoldására. 
A teljes fűtési szezont nem tudjuk felvállalni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Tavaly több száz családnak tudtunk segíteni a faosztással. Nagyon sokat dolgoztak 
ezzel a kollégáink. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Segítő szándékkal állok mindenki felé, de valamilyen módon öngondoskodást is 
kellene eszközölni az állampolgároknak, mert az Önkormányzat sem tud adni teljes 
segítséget. Tavaly nem is tudott mindenki a faosztásról. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Közzé volt téve. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még kérdés? 
Borbély Ella ÖB tag 
2006. év előtt több mint 10 millió forintot költött az Önkormányzat szociális segélyre, 
most 6 millió forintot. Az, hogy szociálisan rászorult, azt gondolom, hogy nincs 
különbség, hogy roma, vagy magyar. 
Basky András polgármester 
Ha valaki tud olyan családot, illetve embert, aki szociálisan rászorult, jelezzen a 
Családsegítő Szolgálatnak. Akkor ő is fog kapni támogatást. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még hozzászólás?  
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
A Szociális Kerekasztal nem ezeknek a problémáknak az eldöntésére van. A 
rendszeres szociális segély fogalma olyan rászorulókra vonatkozik, akinek kicsi a 
jövedelme, vagy felhalmozódott a fizetnivalója. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e valakinek módosító javaslata? Én nem tudom elfogadni a Csikai úr véleményét, 
hogy ne kelljen számlát bemutatni a kiadott segélyről. Én kérem, hogy a 
segélyezetteknek kötelező legyen számlával igazolni a felhasználást. Kapott segélyről 
minden estben köteles névre szóló számlával elszámolni, kivéve az elemi kárra 
nyújtott támogatásról. Addig ne kapjon újabb támogatást, míg az előző támogatással 
nem számolt el. 
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Belusz László ÖB elnök 
Az a célunk, hogy a költségeket próbáljuk lefaragni. Minden évben ez kevesebb. Az 
emberek próbálnak lemorzsolódni, ha kérünk tőlük számlát, hogy számoljon el, az az 
adminisztrációt növelni fogja. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Ha valaki támogatást kér és kap, és ha nem kaphat addig támogatást, amíg nem számol 
el, a polgármester elutasítja is, ő a testülethez fordul. A Képviselő-testület nem 
utasíthatja el, ugyanis a Szociális Törvény alapján köteles támogatni. 
Basky András polgármester 
Ez az adminisztrációt bonyolítja. Nincs neki jelentősége, mert ha valaki ki akarja 
játszani, akkor kijátssza. Ha olyan helyzet áll elő, hogy nincs élelme, én nem kérek 
róla számlát senkitől. Én nem terhelném meg sem a boltot, sem az Önkormányzatot, 
sem az ügyintézőt számla ügyintézéssel. A rászorulót megalázzuk a számlakéréssel. 
Az a támogatás, amit mi adunk, arról számlát kérni, egy felesleges energiának tartom, 
mert így is lefénymásolunk minden számlát, receptet. A rendszer bőven jól működik, 
akkor is, ha ezekkel a kis összegekkel nem kell elszámolni. Ha valaki bejön 
élelmiszerre kérni segélyt, és tényleg élelmiszerre van szüksége, megalázó, hogy ha 
számlát kérünk tőle. Az én lelkiismeretem nem engedi meg, hogy ha bejön és nem 
számolt el az előző költséggel, s gyógyszer költségért jön, hogy ne fogadjam el, mert 
ha valami baja történik, vagy meghal, akkor az én lelkiismeretemen fog száradni és az 
Önkormányzatén. 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,  
valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek 
részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani, vagy hoz számlát, vagy nem. 
Basky András polgármester 
Hány százalékban érzi azt valaki, hogy indokolatlanul lett segély adva? 
Sebők Márta PEB elnök 
Nem látunk bele, nem tudjuk. Én egyszer vizsgáltam, nagyon sok érdekes dolgot 
láttam. 
Csikai úr vizsgálta ezt a témát, ő biztos tud erről mondani valamit. 
Én a módosító indítványhoz ragaszkodom. 
dr. Balogh László jegyző 
A módosító indítvány: 
A jelenlegi rendelet-tervezet 1. szakasza módosulna úgy, hogy a 4.a.) szakasz (6) 
bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatásban részesített személyt kötelezi arra, 
- kivéve a 4.a.) szakasz 1.a.) pont a.) alpont, - ez az elemi kár – az a.).f. alpont – ez a 
gyógyszerköltség, illetve az a.,g., pont a fűtési költség – hogy a folyósítást követő 60 
napon belül a felhasználást alátámasztva a támogatott nevére szóló számlát csatolja. 
Ez azt jelenti, hogy minden esetben számlát kell csatolni, kivéve az elemi kár, a 
gyógyszerköltség és a fűtési költség.  
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Sebők Márta PEB 
elnök módosító indítványát, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 1 igen szavazattal, 1 
tartózkodással – 2 fő ellenszavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
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138/2018. (XI. 19.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2018. (…) önkormányzati rendelete az egyes szociális 
ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Bizottsága nem javasolja elfogadni Sebők Márta 
  PEB elnök azon módosító indítványát, hogy; 
 

A jelenlegi rendelet-tervezet 1. szakasza módosulna úgy, hogy a 4.a.) 
szakasz (6) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatásban 
részesített személyt kötelezi arra, - kivéve a 4.a.) szakasz 1.a.) pont a.) 
alpont, - ez az elemi kár – az a.).f. alpont – ez a gyógyszerköltség, illetve 
az a.,g., pont a fűtési költség – hogy a folyósítást követő 60 napon belül a 
felhasználást alátámasztva a támogatott nevére szóló számlát csatolja. 

 
  Határidő: 2018. november 22. 
  Felelős:     PEB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja Sebők Márta PEB elnök módosító 
indítványát, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal 
– 1 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 
118/2018. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2018. (…) önkormányzati rendelete az egyes szociális 
ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága nem javasolja elfogadni Sebők Márta PEB elnök 
  azon módosító indítványát, hogy; 
 

A jelenlegi rendelet-tervezet 1. szakasza módosulna úgy, hogy a 4.a.) 
szakasz (6) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatásban 
részesített személyt kötelezi arra, - kivéve a 4.a.) szakasz 1.a.) pont a.) 
alpont, - ez az elemi kár – az a.).f. alpont – ez a gyógyszerköltség, illetve 
az a.,g., pont a fűtési költség – hogy a folyósítást követő 60 napon belül a 
felhasználást alátámasztva a támogatott nevére szóló számlát csatolja. 

   
  Határidő: 2018. november 22. 
  Felelős:     PEB 



 16

Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. 
(III. 30.) önkormányzati rendeletének módosítását az előterjesztés szerint, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen 
szavazattal – 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
139/2018. (XI. 19.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2018. (…) önkormányzati rendelete az egyes szociális 
ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormány- 
  zati rendeletének módosítását az előterjesztés szerint a határozattal 
  együtt. 
 
  Határidő: 2018. november 22. 
  Felelős:     PEB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendeletének módosítását az előterjesztés szerint, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 4 igen szavazattal – 1 tartózkodással 
– 0 ellenszavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
119/2018. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2018. (…) önkormányzati rendelete az egyes szociális 
ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
  kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormány- 
  zati rendeletének módosítását az előterjesztés szerint a határozattal 
  együtt. 
  Határidő: 2018. november 22. 
  Felelős:     PEB 
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4./ Napirendi pont 
2019. évi költségvetés előkészítése 
Sebők Márta PEB elnök 
Farkasné Őze Angéla pénzügyi vezető elkészítette a 2019. évi költségvetés 
előrelátható számait. Kimutatásra került a 2018. évi eredeti előirányzat, a módosított 
előirányzat, majd a várható 2019. évi eredeti előirányzat. Ebből látható az, hogy a 
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Lajosmizse esetén csökken 
18.440.000.- Ft-al, az egyes köznevelési feladatok támogatása nő 2018. évről 2019. 
évre 15.420.000.- Ft-al. A települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása pedig csökken 20 millió forinttal. 
Összességében várhatóan 2019. évre 23 millió forinttal kapunk kevesebbet, mint a 
2018. évben. Ez nem jó hír. Továbbá az anyag azt is tartalmazza, hogy a 2018. évi 
működési tervek szerint biztosított költségekből az intézmények 30 millió forintot 
tudnak majd megtakarítani.  
Az adótervezet bevétele 2018. évi eredeti előirányzat szerint 503 millió forint, és 2018. 
november 15-ig teljesült ebből 498.832.000.- Ft. Ismervén a költségvetés jelenlegi 
helyzetét, további megtakarításokat kell eszközölni.  
Itt az anyag ajánlatot tett a megtakarításokra, az IGSZ működésének átgondolása, a 
Társulás működtetésének átgondolása, létszámok újragondolása, feleslegessé vált 
vagyonelemek értékesítése, piac, vásár  működésének átgondolása és egyéb javaslatok. 
Az előző testületi ülésen arról beszéltünk, hogy polgármester úr össze fog bennünket 
hívni, hogy milyen változtatásokat javasoljunk arra vonatkozóan, hogy a következő 
évben költségeket takarítsunk meg. Engem nem hívtak meg. 
Basky András polgármester 
Én senkit nem hívtam meg. Úgy gondoltam, hogy amíg a számokat nem látjuk, addig 
nem tudunk semmit csinálni. Felvetettem néhány dolgot, ezt kellene átgondolni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Nagyon nehéz mit mondani, mert nincs számszerűsítés. Az IGSZ esetleges 
felszámolása, vagy beolvasztása az Önkormányzathoz, az sincs számszerűsítve, hogy 
ez költségileg mennyit jelent. A Társulásnak a működése sincs költségekbe öntve.  
A piac, vásár működtetésének a költségvonzata mekkora az Önkormányzatnál?  
Ha az IGSZ-t esetleg fel akarjuk számolni, vagy beolvasztani, akkor nem kell IGSZ 
vezetőt keresni. Nem tudjuk azt sem, hogy mennyibe kerül nekünk az IGSZ 
fenntartása, és mekkora megtakarítást jelentene, ha beolvasztásra kerülne. Most 
keressük az intézményvezetőt, 5 évre elkötelezzük magunkat, s nem tudjuk, hogy 
mennyi a költségvetése ennek. Nem teszünk meg mindent annak érdekében, hogy 
költségeket takarítsunk meg, nem látjuk a számokat. 
Basky András polgármester 
Ez nem 10 perces munka, hogy ezeket a dolgokat számszakilag kimutassuk. Meg kell 
vizsgálni azt is, hogy hogyan tudunk működni, ha nincs IGSZ, mit hogyan tudunk 
csinálni. Ez egy hosszabb folyamat.   
Sebők Márta PEB elnök 
A Társulás működtetése sem gazdaságos már, akkor, amikor megalakult a Társulás, 10 
millió pluszt jelentett nekünk, most ez nincs. Ma már teljesen feleslegesen terheljük a 
kollégákat ezzel. Erre most kellett volna előkészülni. 
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Basky András polgármester 
Iránymutatást kérünk arra, hogy mi az, amit a testület fontosnak tart. Egy csomó olyan 
dolog van, ami a Képviselő-testületnek, Önkormányzatnak többlet költséget jelent. A 
labor kérdésköre is ilyen, de ez nem kérdés, hogy ezt tovább vigyük, és az ügyeletet is. 
A Társulás tekintetében, hogy mennyi a haszon, és a bevétel, nem a forintális dolgokat 
nézzük, hanem a szakmai szempontokat is figyelembe kell venni. IGSZ tekintetében is 
vizsgálatot kellene végezni, hogy szóba jöhet-e az, hogy kiszervezzük az étkeztetést, 
vagy meg se vizsgáljuk. Ha olyan döntés születik, hogy valamit megvizsgálunk, akkor 
ahhoz külső szakemberek kellenek. 
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy mi az az irány, amiben elinduljunk, és mi az, 
amit nem tud a testület támogatni. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Az IGSZ megszüntetésével vagy a továbbműködtetéssel kapcsolatos későbbi döntés 
miatt a pályázat kiírásához kapcsolódóan kérte polgármester úr, hogy kerüljön bele az 
előterjesztésbe, hogy a pályázatot visszavonhatjuk, és semmilyen kártérítést nem 
fizetünk a leendő pályázóknak. Ha mégis úgy dönt a költségvetéshez kapcsolódóan a 
Képviselő-testület, hogy nem ebben a formában fogja ezt a feladatot ellátni, ami az 
IGSZ-nél van, és szükségtelen az IGSZ vezető, akkor a pályázatot minden további 
nélkül visszavonhatja a Képviselő-testület. 
Basky András polgármester 
Most sem volt jelentkező a pályázatra, bár nem volt benne a feltételek között ez a 
helyzet. Ami miatt most a napirendi pontok között ott van az IGSZ vezetőjének a 
pályázatának a kiírása, az, hogy elég sok időt és energiát kellett belefektetni, hogy 
hogyan is működik az esetleges megszüntetés, illetve, ha nincs megszüntetve az IGSZ, 
akkor a vezetőnek a kinevezése. Ahhoz, hogy bárki megbízható legyen, a pályázatot 
kétszer egymás után ki kell írni, és eredménytelennek kell lenni. Eredménytelen lesz a 
pályázati kiírás akkor is, ha a Képviselő-testület a jelentkezők közül nem nevez ki 
senkit sem, akkor válik lehetővé az, hogy valakit az IGSZ-en belül megbízzanak 
vezetői feladattal. Az a feladat, amit az IGSZ ellát, - elsősorban a konyháknak a 
működtetése, ami az ő feladata, illetve a Művelődési Háznak a könyvelése, ez vetődött 
fel, hogy elsődlegesen a Hivatal, mint a konyháknak a könyvelését végezhetné. 
Viszont kérdés az, hogy szerencsés-e. A jelenlegi rendszer nem bírja el azt teljes 
egészében, hogy megszüntessük, a számlák ugyan úgy jönnek, az étkezőkről ugyan 
úgy ki kell állítani a nyilvántartásokat, nem beszélve arról, hogy kell olyan személy, 
akinek az idejébe, energiájába beleférnek azok a dolgok, amik ottani döntéshozatalt 
igényelnek. Nem egyszerű kérdéskör az IGSZ kérdésköre, mert az étkeztetés a mi 
felelősségünk. Nem látom azt, hogy ha az IGSZ-t megszüntetjük, mennyi haszonnal 
jár. Ezt szakembernek kellene látni, hogy egyáltalán, ha megszűnik, azokat a 
kollégákat, akik ott vannak, azok közül biztos, hogy jó néhányra szükség van, mert azt 
a feladatot el kell látni. Itt milyen egyéb haszna lehetne, ezt kellene átgondolni, illetve 
egy kicsit körbejárni.  
Kérdés a Társulás, vagy a Társulás működtetésének az átgondolása. Az, hogy kaptunk 
10 millió forintot az előző években, van egy jól működő rendszer Felsőlajossal együtt 
ellátjuk azokat a feladatokat, de nem csak azért, mert nincs rajta haszon, hanem azért, 
mert a rendszer beállt, s nem tudom, hogy meg kell-e szüntetni. 
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Piac, vásár működtetésének az átgondolása egy feladat számunkra. Az előző években 
ez a feladat nem volt veszteséges. A bevételek és a kiadások hozták az arányokat. 
Most úgy tűnik, hogy a bevételek kevesebbek lesznek, mint a kiadások. Azt majd 
alaposabban át lehet nézni, - korábban is felvetődött, hogy a piac, vásárt kiadni 
vállalkozásba, - de el kell rajta gondolkodni, hogy kiadható-e vállalkozásba akkor, 
amikor az Önkormányzat a Zöld város projektben ennek a felújításában benne van.  
Az első feladat az volt, hogy minden intézmény tekintetében átláthassuk azt, hogy mi 
várható a 2019. évben. 
Fontos, hogy az adók nagyságrendileg teljesültek. A gépjármű adó, az idegenforgalmi 
adó, az iparűzési adó, és az egyéb adóknál egy 5 millió forint körüli összeg az, ami 
hiányzik az előterjesztés elkészítésének az időpontjában. A feltöltés előtt a 
költségvetésünk teljesül várhatóan a tervek szerint. A feltöltés minden évben szokott 
hozni egy 50-60 millió forintos többletet. Bízunk benne, hogy ez az idei évben is így 
lesz. Azt gondolom, hogy a gazdaság teljesítőképessége rendben van. Ennek a hatása 
az Önkormányzat költségvetésében is meg fog jelenni. Ez egy fontos dolog, azt 
gondolom.  
Amin még dolgozunk, az, hogy hogyan lehetne a pályázatok tekintetében eljutni oda, 
hogy lehetőség szerint csökkentett műszaki tartalommal valósuljanak meg. Általában 
az szokott lenni, hogy nem nagyon sikerül a csökkentett műszaki tartalom, mert 
vannak paraméterek, amiket meg kell csinálni. Legutóbb a konyhának a műszaki 
tartalom csökkentését vizsgáltattuk meg, ott 15 %-os csökkenés érhető el, de vannak 
dolgok, amiket nem lehet elhagyni. A konyha gépészetét vagy úgy csináljuk meg, 
ahogy meg van tervezve, vagy fél megoldást csinálunk, de azzal nem vagyunk előrébb.  
A Zöld város projektnél nem tudtunk olyan mértékű csökkenést elérni, ami nagyon 
lecsökkentette volna a költségeket, mert bármelyik résznek a megvalósítása szükséges 
lenne, sajnáljuk, ha nem tudjuk megvalósítani. A tervek már elkészültek. 
Kellene hoznunk egy döntést a kormányablak tekintetében. Ott is az a helyzet állt elő, 
hogy annak idején, amikor terveztük a Sury iskolát, számoltunk azzal, hogy van 70 
millió forint az energetikában, de még sincs 70 millió forint benne, s egyelőre forrást 
kellene találni, hogy a kormányablakot meg tudjuk csináltatni, mert a költségek 130 
millió forintra vannak a tervezői költségbecslésben tervezve. Ebben a dologban 
szükséges lenne egy döntést hozni, vagy azt, hogy nem csinálunk kormányablakot, - 
de ezt nem tehetjük meg – mert ha nincs kormányablak, akkor az a város 
szempontjából egy visszalépés lenne, illetve már többször mondták, hogy az Okmány 
Irodákat megszüntetik. Ami külön probléma a kormányablak tekintetében, hogy a 
közbeszerzést elindítottuk, de nincs még aláírva a támogatási szerződés. Minél tovább 
húzzuk a közbeszerzést, ez annál nagyobb probléma. Itt én szeretnék kérni a 
bizottságoktól egy iránymutatást, hogy mit csináljunk. Talán november végéig 
meglesz a támogatási szerződés. Ahhoz, hogy a közbeszerzést ne vonjuk vissza, - mert 
ha visszavonjuk, akkor további lépéshátrányokat okozunk magunknak – 
mindenképpen aláírásra kell, hogy kerüljön a közbeszerzés november 30-ig. 
Támogatási szerződés nélkül nem lehet indítani a projektet, s az önerőt is 
mindenképpen mellé kell tenni, mert csak akkor tudunk közbeszerzést hirdetni, ha az 
önerő rendelkezésre áll. Ahhoz, hogy az önerő rendelkezésre álljon, azt kell tennünk, 
hogy a meglévő pályázatos pénzünket – ami már a számlánkon van – mellé kell tenni 
forrásként. Az a kérdés, hogy kormányablak tekintetében mi a helyes eljárás, 
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visszavonjuk, várunk vele, húzzuk, halasztjuk az időt, forrásunk nem lesz több, vagy 
csináljuk. Az állam nem ad hozzá pénzt, saját forrást az önkormányzatok teszik hozzá. 
Így alakultak ki a kormányablakok máshol is. Itt amit lehet tenni, hogy a 
költségvetésünkben azokat a forrásokat, amik nem szabad források, de 
átcsoportosíthatók, hozzátesszük. Arra is felhívták a figyelmünket, hogy addig 
alakítsuk ki a kormányablakot, még a kormány azt vissza nem vonja. Ha kapok egy 
kicsi útmutatást, akkor annak irányában fogok elmenni. Ha a támogatási szerződés 
addig megszületik, amit hozzá tudunk tenni, tegyük hozzá, mert a kormányablak 
nagyon fontos. 
Zöld város tekintetében van lehetőség arra, hogy ráemelést kérjünk. Közbeszerzés 
nélkül nem tudunk előrelépni sehol sem. Kormányablaknál a közbeszerzésnek meg 
kell lenni. Mi legyen a kormányablak tekintetében a cél? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A nyertes pályázatunktól ne lépjünk vissza. Kétfordulós költségvetési tárgyalást 
javasolnék. I. forduló január végéig, a II. forduló március közepéig legyen. A 
lekönyvelésnél látnánk a szabad forrást. Január végéig kijelölnénk az eldöntendő 
témákat. Jelöljük ki, hogy ki az, aki ezt előkészíti. 
Jelöljük ki a piac, vásár témakörét, hogy ezzel mit tegyünk. Vagyon elemeknek az 
átvizsgálása, mi az, ami kötött, mi az, ami szabad. 
Mit akarunk megvizsgálni, jelöljünk ki a szakemberét. A pénzügyi összefüggések 
legyenek meg január végéig, és a könyvelés is legyen meg január végéig. Februárban a 
döntést meg lehetne hozni. Legyen egy külső közbeszerzési szakértő kijelölve. Minden 
témakörre jelöljünk ki kollégákat, hogy ki lesz az a kolléga, aki ezzel készül, gyűjteni 
kell az adatokat, összehasonlítani, hogy ha önálló intézmény, az mit jelent. Legyenek 
kijelölve felelősök és legyen határidő, január vége, és akkor fogjuk látni az eldöntendő 
kérdéseket és számokat is. A kétfordulós költségvetési tárgyalást mindenképpen 
javaslom. 
Basky András polgármester 
4. oldal az IGSZ működtetése, megszüntetése, feladatok. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Erre legyen egy IGSZ dolgozó, egy belső pénzügyi dolgozó és a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság bevonása. 
Sebők Márta PEB elnök 
Írjunk a kormánynak levelet és kérjünk készpénztámogatást. 
Basky András polgármester 
Lezárt közbeszerzés kell hozzá, addig, amíg nincs lezárt közbeszerzés, addig nem 
foglalkoznak velünk. 
Leromlott városrészek pályázatnál van lezárt közbeszerzés.  
A Zöld város projektnél még a közbeszerzés nem zajlott le. 
IGSZ konyha tekintetében ment a vizsgálódás, hogy mi az, ami levehető a 
költségekből. 15 %-os csökkentés van. Teljes ráemelést a kormány nem fog adni. 
Szakemberek ki fognak jönni és meg fogják vizsgálni. A gépészet szétszedhető, a 
szellőztetés fontos dolog, a vizes blokk kialakítása a kézmosó helyen elhagyható. A 
raktár résznek az átalakítása teljesen elmaradna. 
A kormányablak tekintetében nem tartanám jónak, hogy elhalasszuk. Ott nem tudunk 
már olyan szintű változtatásokat csinálni, amik eredményt hoznának. Az épület nagyon 
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leromlott állagú, a vizes blokk elbontásra kerülne, ami utólag lett hozzáépítve. Azt 
mondhatnám, hogy a forrást hozzá kell tenni.  
A gépjármű adó túlteljesült, azt forrásként oda tudjuk tenni a különbözethez, hogy 
összeálljon a közbeszerzéshez szükséges forrás. 
Zöld városhoz a 28 millió forintos épületvásárlás soron maradt pénzt tudnánk 
hozzátenni. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Zsier féle iskolának az értékesítése is fontos lenne. 
Basky András polgármester 
Ebben folytattam tárgyalást. Az értékbecslés 5 millió forintról szól. 
Van két telkünk az Eötvös utcán, azt meg kellene hirdetni eladásra. Gondoljuk át, hogy 
a volt Szülőotthon épületet mire tudjuk használni. Azt el lehetne adni. Védett épület, 
mi az, ami elfogadható, van-e olyan erős kötődés, hogy ennek az utcafrontnak az 
utcaképét meghagyjuk. 
A kormányablak fontosabb, mint a volt Szülőotthon épületnek a megléte. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Látványilag egy régi típusú polgári épület, jó lenne megmenteni az építészetét. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Földalap kijelölés során sok olyan felesleges út van, ami a nagy gazdáknak felesleges. 
Ezek közforgalmilag nem használt utak. 
Basky András polgármester 
Elmondanám a javaslatokat, hogy ki mivel készüljön a megtakarítási intézkedések 
kapcsán. 
IGSZ tekintetében az intézményvezető és a pénzügyi vezető. 
Társulás működése tekintetében dr. Balogh László jegyző urat bíznám meg, hogy a 
csapat, aki tud információt adni, tegye meg. 
Létszámok újragondolása. Minden intézményvezető tegye meg. 
Feleslegessé vált vagyonok tekintetében Szilágyi Ödön, utak tekintetében Sápi Tibor 
legyen a felelős, piac, vásár tekintetében Dodonka Csaba. 
Közbeszerzési referenst kellene megbízni, közbeszerzési szakértőt megkeressük. 
A kétfordulós költségvetés tárgyalását jónak tartom. 
 
dr. Török Tamás bizottsági tag 16.00 órakor eltávozott az ülésről, a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság a továbbiakban 3 fővel határozatképes. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Diákétkeztetéssel mi legyen? Számoljunk, hogy ez nekünk mit jelent, jobban járunk, 
vagy nem. 
A témák felelősei hozzák januárban a javaslatokat. 
Basky András polgármester 
Van-e még ötlet, javaslat? Nincs. 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
A költségvetés előkészítésével kapcsolatos előterjesztést tudomásul vesszük. Aki ezzel 
egyetért a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
140/2018. (XI. 19.) PEB hat. 
2019. évi költségvetés előkészítése 

HATÁROZAT 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy a polgármester 2019. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos 
előterjesztését vegye tudomásul, figyelemmel az előterjesztés tárgyalása 
során előadottakra. 
 
Határidő: 2018. november 22. 
Felelős:     PEB 

 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja a költségvetés előkészítésével 
kapcsolatos előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
120/2018. /XI. 19.) ÖB hat. 
2019. évi költségvetés előkészítése 

HATÁROZAT 
 

Az Önkormányzati Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a polgármester 2019. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos 
előterjesztését vegye tudomásul, figyelemmel az előterjesztés tárgyalása 
során előadottakra. 
 
Határidő: 2018. november 22. 
Felelős:     ÖB 
 

16.05 órakor szünet. 
 
11.10 órakor folytatódik az ülés. 
 
 
5./ Napirendi pont 
A XXVI. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költségvetési tervének véle- 
ményezése II. forduló 
Belusz László ÖB elnök 
 
Az Iskola-tó partja lesz a helyszín újra. A kitelepülés összes költsége 3.200.000.- Ft. 
2019. augusztus 17-én a Hősök zenekar és a Kelemen kabátban zenekar nagykoncertje 
lenne. 
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2019. augusztus 18-án délelőtt hagyományos főzőnap zenei műsorral kísérve. 20.00 
órakor Feke Pál élő nagy koncertje lesz Szulák Andrea vendég előadóval. 22.00 órakor 
tűzijáték, 22.30 órától utcabál Cseh Zoltán DJ közreműködésével. 
2019. augusztus 19-én az idősebb korúak régi vágya teljesülne egy nótaműsorral. 
Madarász Katalin, Fejős Jenő, Szóka Júlia, Bokor János. 21.00 órától Rulett együttes 
koncertje. 
4.600.000.- Ft-ba kerülne a három este koncertjének ára. Összesen 10 millió forintos 
keretbe kellene beleférni. 
Borbély Ella ÖB tag 
Sajnos olyan időpontban volt meghirdetve a rendkívüli bizottsági ülés, amikor én nem 
tudtam részt venni rajta. Egy-két javaslatom lett volna. A nóta estet betenném a 
Művelődési Házba, mert ide olyanok látogatnának el, akiknek le kellene ülni. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Folyamatban van a színházterem felújítása, bízunk abban, hogy addig el is fog 
készülni. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Van-e észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra 
javaslom. Aki elfogadja az Önkormányzati Bizottság részéről a XXVI. Lajosmizsei 
Napok programtervezetének és költségvetési tervének II. fordulós véleményezését, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
121/2018. (XI. 19.) ÖB hat. 
XXVI. Lajosmizsei Napok program- és  
költségvetési tervezetének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja a XXVI. Lajosmizsei Napok 
programtervezetének és költségvetési tervének II. fordulós véleményét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
141/2018. (XI. 19.) PEB hat. 
XXVI. Lajosmizsei Napok program- és  
költségvetési tervezetének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
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   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     PEB 
 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse város 2019. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása 
Belusz László ÖB elnök 
Minden évben készül kulturális rendezvénynaptár. Elkészült a 2019. évi kulturális 
rendezvénynaptár is, mely az előterjesztés mellékletét képezi.  Ezzel kapcsolatban van-
e valakinek kiegészítenivalója? 
Borbély Ella ÖB tag 
Lesz Országos Zöld óvoda program, mivel mi zöld óvoda vagyunk, bennünket is érint. 
Remek előadók lesznek. A mi óvodánkat fogjuk bemutatni és megmutatni az 
országból érkező kollégáknak. 
A Lajosmizsei Értéktár tablóit is elkértem, hogy ez is segítsen megismerni valamilyen 
szinten Lajosmizsét. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még kérdés? Nincs. Elfogadásra javasoljuk Lajosmizse város 2019. évi 
kulturális rendezvénynaptárát. Aki az Önkormányzati Bizottság részéről ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
122/2018. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizse város 2019. évi kulturális  
rendezvénynaptárának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse város 2019. évi kulturális rendezvénynaptá- 
   rát. 
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse város 2019 évi 
kulturális rendezvénynaptárát, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
142/2018. (XI. 19.) PEB hat. 
Lajosmizse város 2019. évi kulturális  
rendezvénynaptárának elfogadása 

HATÁROZAT 
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   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse város 2019. évi kulturális rendezvénynaptá- 
   rát. 
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     PEB 
 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumi tagjaival és a 2017. évi beszámolójá- 
nak elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala  
Belusz László ÖB elnök 
Legutóbb 2015.június 29. napján került sor a Lajosmizséért Közalapítvány alapító oki- 
ratának módosítására. Az alapító okirat szerint a Kuratórium tagjainak a száma 5 fő, 
akiket a Képviselő-testület 3 évre választ meg. Fel van sorolva, hogy milyen támogatá- 
sok voltak a Közalapítványban, amire pályáztunk és nyertünk. A Kuratórium elnökére  
és tagjaira kellene javaslatot tenni. 
Basky András polgármester 
Én beszéltem a kuratóriumi tagokkal. Abban kellene gondolkodni, hogy a Kuratórium  
hogyan tudja segíteni a város érdekét. Érdemes lenne új tagokat is bevonni. Ha van ja- 
vaslat, akkor le kell zongorázni az ülésig. Olyan tagokat kellene találni, akikkel 
egyetértünk. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Az önkormányzati fejlesztéseket a közalapítványon keresztül szépen lehetne támogat- 
ni. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e valakinek még ötlete? Nincs. Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogad- 
ja a Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumi tagjaival és a 2017. évi beszámolójának 
elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalát, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,  
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
123/2018. (XI. 19.) ÖB hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumi tagjaival és a  
2017. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések  
meghozatala 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumi tagjaival és a  
   2017. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések  
   meghozatalát azzal, hogy a tagokra az ülésen teszi meg javaslatát 
   a polgármester 
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     ÖB 
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Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja a Lajosmizséért Közalapítvány  
kuratóriumi tagjaival és a 2017. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos dönté- 
sek meghozatalát, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3igen szavazattal – ellenszavazat,  
tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
143/2018. (XI. 19.) PEB hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány kuratóriumi tagjaival és a  
2017. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések  
meghozatala 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 

 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Lajosmizséért  
Közalapítvány kuratóriumi tagjaival és a 2017. évi 
beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalát 
azzal, hogy a tagokra az ülésen teszi meg javaslatát a 
polgármester. 

    
   Határidő: 2018. november 22. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, kérdezem, hogy van-e 
még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai együttes ülésünket 
ezennel berekesztem 16.50 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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