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Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
 
Ikt. sz: I/704/40/2014. 
 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság üléséről készült 
jegyzőkönyv 

2014. december 10. 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
12/2014. (XII. 10.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének ……/2014. (…) 
önkormányzati rendelete a 2014. évi 
költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
13/2014. (XII. 10.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének …../2014. (….) 
önkormányzati rendelete a  személyes 
gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
14/2014. (XII. 10.) PEB hat.  Az önkormányzat 2015. évi belső 

ellenőrzési tervének jóváhagyása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi  
                  Ellenőrző Bizottsága 2014. december 10-én, du: 16.05 órakor a Városháza  
                  Dísztermében megtartott bizottsági ülésről.  
 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző    
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
      dr. Tóth Andrea irodavezető 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
      Borbély Ella települési képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy van-e valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására, 
illetve módosításra javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- Basky András 
     tének …../2014. (….) önkormányzati rendelete a 2014.  polgármester 
     évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormány- 
     zati rendelet módosításáról 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek …../2014. (….) önkormányzati rendelete a szemé- polgármester 
     lyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról 
3./ Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének Basky András 
      jóváhagyása       polgármester 
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1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (…) 
önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Költségvetési rendelet módosítás van előttünk. 
Kérdezem, hogy milyen kamera rendszer lesz? 
Basky András polgármester 
Ez a városi kamera rendszer. 8 millió forint helyett 4.675.000.- Ft-ot kaptunk a kamera 
rendszer fejlesztésére. Korábban meghatároztuk azt, hogy mely pontokon szeretnénk a 
kamera rendszer fejlesztését elvégezni. Ahhoz, hogy működőképes legyen, a 
4.675.000.- Ft nem lesz elég. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ez a kamera rendszer nem igazán szerencsés történet. Ebbe több pénzt nem kellene 
tenni. 
Basky András polgármester 
Ezzel egy sokkal jobb képet adó rendszer alakulhatna ki. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. 
Basky András polgármester 
A Pro-Homine Alapítvány, aki Lajosmizséről szállítja a gyermekeket Kecskemétre, 
900.000.-Ft támogatást szeretne kérni. Annyit nem tudunk adni, de 300.000.- Ft-os 
támogatásról lehetne szó. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A 300.000.- Ft támogatással én is egyet tudok érteni a Pro-Homine Alapítvány részére. 
Basky András polgármester 
December 31-ig kell elszámolnia az Alapítványnak a pénzzel az Önkormányzat felé. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Észrevételem, hogy a költségvetési rendelettel összefüggésben a rendelet-tervezet 7. 
oldalán van 2 milliárd 385 ezer forint, s 2 milliárd 585 ezer forint a kiadás. Ez miért 
nincs benne a költségvetés összesen sorában? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető 
A c.) d.) e.) pontok nem változnak az eredeti költségvetésben, az egységes 
szerkezetben látható, a módosításokban nem. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Délelőtt 8-12 órakor az oktatási intézményben voltunk, mert ott volt az Önkormányzati 
Bizottság ülése. Megtekintettük az épületet. Nagyon sok olyan tanteremben voltunk, 
ahol többféle székből és asztalokból tudták berendezni az osztályt. Egy szék 15.000.- 
Ft-ba kerülne, egy asztal 17.000.- Ft-ba. 800 gyermek jár az iskolába. Kb. 400 székre 
és 400 asztalra lenne szükség, ha ki szeretnénk cserélni. Ez olyan nagyságrendű 
költség, mint a platánfáknak a rendbetétele. Ezt a 10 millió forintot miért nem tudjuk 
rákölteni a padokra és székekre? Javaslom, hogy oldjuk meg ennek a 800 fő iskolai 
tanulónak a tanulásához szükséges 10 millió forintos eszközbeszerzést és ez a jövő évi 
költségvetésünket terhelné. 
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Sebők Márta bizottság elnöke 
A magam részéről tudom támogatni, de először várjuk meg a pályázati lehetőségeket, 
hogy írnak-e ki iskolákra pályázatot. Ha nem lesz kiírás, akkor meg kell venni. 
Belusz László települési képviselő 
Maximálisan támogatom, katasztrófális ez az állapot, ami van.  
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Délelőtt arról is volt szó, hogy feláll egy szakmai bizottság, aki az iskola 
fejlesztésének előrehaladását segíti. Elfogadom ezt, hogy pályázni kell, de ennek 
ellenére égető a kérdés. 
A platánfáknál miért nem merült fel, hogy keressünk egy pályázati kiírást. 
Basky András polgármester 
Valamennyi intézménytől bekértük, hogy milyen felvetéseik vannak. Minden évben 
jönnek az intézményektől az elképzelések. A felvetés teljesen jogos, ezt a költségvetés 
tárgyalásakor kérném. Én sem vagyok ellene, hogy az iskola ne kapjon új székeket és 
asztalokat. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
A költségvetési rendelet módosítását elfogadom. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A platánfák gallyazását meg kell lépni. Az iskola rendezését nagyon jónak tartom.  
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
A délelőtti bizottság egy javaslatot tett arra, hogy a szakmai bizottság felállításra 
kerüljön. 
Belusz László települési képviselő 
Igen, s meg lesz határozva, hogy ilyen feladatok legyenek elvégezve. Lesz egy 
hosszabb távú tervberuházás, hogy az iskola olyan formában legyen átalakítva, hogy 
az mindenkinek megfelelő legyen. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kapcsolatrendszert kell kialakítani ez ügyben. 
Basky András polgármester 
Én hozom a kapcsolatrendszeremet, s kérek mindenkit, hogy aki tudja, más is hozza. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati 
rendelet módosítását azzal, hogy 300.000. –Ft összeggel legyen támogatva a Pro -
Homine Alapítvány. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
12/2014. (XII. 10.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2014. (…) önkormányzati rendelete a 2014. évi költség- 
vetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módo- 
sításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
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  2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rende- 
  letének módosítását azzal, hogy a Pro-Homine Alapítvány 300.000.- Ft 
  összeggel legyen támogatva.  
  Határidő: 2014. december 12. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2014. (….) 
önkormányzati rendelete a  személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az étkeztetésnél az Ör.-ben feltüntetett összegek nettó összegek, az Áfá-t nem 
tartalmazzák, ezért a helyi rendelet módosítása szükséges akként, hogy egyértelműen 
kiderüljön, hogy az összegek Áfa nélküli értékek. 
Az intézményi térítési díjak megállapítása után az ellátottak által fizetendő személyi 
térítési díjakat az intézményvezetők állapítják meg. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
15/2011. (V. 20.)  önkormányzati rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
13/2014. (XII. 10.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …../2014. (….) önkormányzati rendelete a  személyes 
 gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló  
15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
  személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló önkor- 
  mányzati rendelet módosítását. 
  Határidő: 2014. december 12. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Én kértem az ellenőrzési jelentéseket, ezt nem kaptam meg, lehet, hogy még más 
ellenőrzendő dolog is lenne, amit meg kellene nézetni. 
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dr. Balogh László jegyző 
A tartalék időt nem kell betölteni, ha soron kívüli ellenőrzések lesznek, akkor kell ez a  
4 nap. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
El tudom fogadni. Kérdés, vélemény, javaslat van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
14/2014. (XII. 10.) PEB hat. 
Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét. 
  Határidő : 2014 december 12. 
  Felelős:      A bizottság 
 
 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 
  Sebők Márta sk.     Belusz László sk. 
  PEB elnöke      PEB tagja 
         jkv. aláíró 
 
    


