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Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/570/19/2016 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
2016. június 21-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
64/2016. (VI. 21.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2016. (….) önkormányzati 
rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. 
(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

65/2016. (VI. 21.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …../2016. (…) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról (Belusz László képviselő javaslata) 

66/2016. (VI. 21.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …../2016. (…) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról (Sebők Márta PEB elnök 
javaslata) 

67/2016. (VI. 21.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének 

68/2016. (VI. 21.) PEB hat. Tulajdonosi hozzájárulás a Lajosmizse 0241/12. 
hrsz-ú területet érintően az Aranyhomok 
Vadásztársaság részére 

69/2016. (VI. 21.) PEB hat. Tulajdonosi hozzájárulás a Bükkszéki Ifjúsági 
Tábor kereskedelmi tevékenységhez 

70/2016. (VI. 21.) PEB hat. Borítékoló gép beszerzés a Lajosmizsei Közös  
   Önkormányzati Hivatal részére 
71/2016. (VI. 21.) PEB hat. Döntés pályázat benyújtásáról a TO-4.3.1-15 

azonosító számú, „Leromlott városi területek 
rehabilitációja” elnevezésű pályázati kiírásra 

72/2016. (VI. 21.) PEB hat. Lajosmizséért Közalapítvány 2015. évi 
beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés 
meghozatala 

73/2016. (VI. 201.) PEB hat. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club önerő iránti 
kérelme 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága 2016. június 21-én kedden reggel 8.30 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 
   Sápi Tibor   alpolgármester 
   dr. Balogh László  jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
   Tengölics Judit   IGSZ vezetője 

Őze Angéla    pénzügyi irodavezető 
Nagy István    informatikus 
Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 
Kocsis Györgyné  óvodavezető 
Dodonka Csaba  pályázati referens 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 

 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
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 ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására, illetve módosításra javaslata?  
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 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 …./2016. (….) önkormányzati rendelete a 2016.   polgármester 
     évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormány- 
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     zati rendelet módosításáról 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek …./2016. (….) önkormányzati rendelete az egyes  polgármester 
     szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkörmányza- 
     ti rendelet módosításáról 
 
3./ Tulajdonosi hozzájárulás a Lajosmizse 0241/12. hrsz-ú  Basky András 
      területet érintően az Aranyhomok Vadásztársaság részé-  polgármester 
      re 
 
4./ Tulajdonosi hozzájárulás a Bükkszéki Ifjúsági Tábor keres- Basky András 
      kedelmi tevékenységéhez      polgármester 
 
5./ Borítékoló gép beszerzése a Lajosmizsei Közös Önkormány- Basky András 
     zati Hivatal részére       polgármester 
 
6./ Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-4.3.1-15. azonosító  Basky András 
     számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezé- polgármester 
     sű pályázati kiírásra 
 
7./ Lajosmizséért Közalapítvány 2015. évi beszámolójának elfo- Basky András 
      gadásával kapcsolatos döntés meghozatala    polgármester 
 
8./ Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club önerő iránti kérelme  Basky András 
          polgármester 
 
9./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (….) 
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Ehhez kaptunk egy kiosztós anyagot. Több ponton módosult a költségvetés az elmúlt 
időszakban, melyek az alábbiak: 
1. pont: a kiegészítő szociális ágazati pótlék 1.073.733 Ft-al, 
2./  pont: szociális ágazati pótlék támogatás 750.000.- Ft,  
3./ pont: a költségvetési szervekben foglalkoztatottak bérkompenzációja 4.941.801.- 
Ft, 
4./ pont:: a BÁCSVÍZ Zrt által befizetett viziközmű fejlesztési hozzájárulás,  
5./ a közfoglalkoztatás támogatása 2015. december és 2016. április hónapokban 
25.517.155.- Ft,  
6./ pont: a közfoglalkoztatási programhoz nyújtott előleg 4.985.446.- Ft,  
7./ pont: a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó közvetlen és anyagköltség támogatására 
693.976.- Ft, 
8./ pont: költségvetési maradvány átvezetése 2.213.000.- Ft, 



 4

9./ pont: fénymásoló gép beszerzése 1.524.000.- Ft, ez a fénymásoló nagyon szépen 
fénymásol, mert a környezetvédelmi programunk kapcsán lehetett látni, hogy milyen 
szépek a fénymásolt lapok és képek. 
10./ pont: támogatás visszafizetés 47.793.- Ft összegben.  
11./ pont: hivatali személygépjármű beszerzése. Megvan már a kocsi? 
dr. Balogh László jegyző 
A kocsi meg van rendelve, Suzuki Vitara. 
Sebők Márta PEB elnök 
12./ pont: Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítása 2016. januártól 
áprilisig bérkompenzáció 635.270.- Ft., 
13./ pont: Közös Önkormányzati Hivatalnál a költségvetési maradvány átvezetése 
15.900.- Ft, és ez megemelésre került 351.000.- Ft-hoz képest. 
14./ pont: IGSZ 2015. évi költségvetési maradványának átvezetése, 6.409.000.- Ft, 
15./ pont: A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. január-április kompenzációjára 
intézményfinanszírozás 534.144.- Ft, 
16./ pont: Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetési maradványának 
átvezetése 94.000.- Ft. 
Ezzel véget is ért a költségvetési rendelet módosítás. Van-e az elhangzottakkal 
kapcsoltban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi 
költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi határozatot hozta: 
64/2016. (VI. 21.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…../2016. (….) önkormányzati rendelete a 2016. évi 
költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati 
  rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2016. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Elfogadtunk egy szociális rendeletet és azt beszéltük meg, hogy egy évig működik ez a 
szociális rendelet és meglátjuk, a hibákat korrigálni fogjuk.  Beépítésre került az 
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előterjesztésbe, hogy a rendelet alkalmazásakor szükségessé vált, hogy a rendelet 4/a. ) 
szakasz 8. bekezdés c.) pontja kiegészítésre kerüljön a „tisztántartás” szövegrésszel, 
hiszen felmerült olyan eset, ahol ez jelenthette volna az elutasítás tárgyát. Ez kerüljön 
be az önkormányzati rendeletbe, hiszen következetesebben tudjuk végrehajtani a 
segélyezést, s tudjuk követelni azoktól az emberektől, akik a segélyezést rendszeresen 
igénybe veszik, hogy a környezetüket tartsák rendben. 
Van egy másik módosítási pont is, ami azt írja elő, hogy a rendkívüli települési 
támogatás nyújtására jövedelemtől függetlenül évente ne csak egy alkalommal 
kerüljön sor. Én azt gondolom, hogy a segélyezésnek pont az a lényege, hogy a 
maximális jövedelem meghatározásra kerüljön, mert pontosan az a lényege, hogy 
rendszeres, rendkívüli élethelyzetbe évente több alkalommal nem kerülhet az ember, 
mert rendkívüli élethelyzetet kezelünk, s nem azt, hogy rendszeresen jöjjenek az 
emberek. Itt az előterjesztés mellékletében becsatolásra került egy kérvény, ez név 
nélkül, intézmény megnevezése nélkül, konkrét kért összeg meghatározása nélkül 
kérnek segítséget. Egy szerencsétlen sorsú állampolgár, egy anyuka azt írja, hogy 
sérült gyermekei vannak, s egy gyermeke nagyfokú étel allergiával rendelkezik, és 
egyedi iskolába kell járnia, ahol tandíjat kell fizetni 12.000.- Ft-ot havonta. Ezt az 
anyagrészt zárt ülés keretében kell tárgyalni, mert ez egy egyedi igény, s ennek a 
rendeletnek a keretében nem nagyon lehet támogatni. Az ilyen eseteket az Alapítvány 
is szokta támogatni. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Meg kell tárgyalni, segíteni kell, ha jogos. Alapítványból is kaphat rendszeresen 
támogatást. 
Basky András polgármester 
A jövedelemhatár nagyon alacsonyan van megállapítva, de vannak olyan esetek, hogy 
korrekt élettel kerülnek olyan helyzetbe, hogy mégis be kell jönnie segítségért. Ez 
jellemző az idős korosztályra, az nem elég, hogy egyszer segítettem neki 15.000.- Ft-
tal. Megadjuk nekik ezt a segítséget, amit tudunk. A rendelet szerint nem tudjuk 
segíteni a Rákóczi utcán lakó házaspárt, mert a segítségük a gyermekük meghalt.  Az a 
probléma, hogy aki megfelelő életvitellel van és szüksége van segítségre, és nem 
tudunk segítséget adni. Mondhatom azt, hogy a Képviselő-testület nem ad rá 
lehetőséget, de nem teszem jó szívvel. Nem az a cél, hogy hogyan tudok minél több 
pénzt kiosztani, hanem az, hogy minél kevesebbet, de ahol segíteni kell, ott segítsünk. 
Ennek a kis gyermeknek is nagyon kell a pénz hosszú távon, mert több gyermeket 
nevelni, akik problémásak, nagyon nehéz. Aki január-februárban bejön hozzá, hogy 
tűzifát szeretne, adok neki 10.000.- Ft-ot, a másik részét pedig később. 
A Rákóczi utcánál lévő idős házaspárnak segítségre van szüksége, mert a gyermekük 
meghalt, aki segítette őket, hitelük van, azt is fizetni kell, de a gyógyszert is fizetni 
kell. Rendkívüli települési támogatás kategória a polgármester hatáskörébe tartozik, ha 
nem szavazza meg a bizottság, tudomásul veszem, de miért nem tudunk azoknak az 
embereknek segíteni, akiknek szükségük van rá. Azokat a szerencsétlen embereket 
nem korlátoznám, akik jövedelemhatár miatt nem férnek bele a támogatási keretbe. 
Belusz László PEB tag 
50.000 forint limit legyen meg és a polgármester úr kapjon szabad kezet a rendkívüli 
helyzetre. Ne korlátozzuk a polgármester urat abban, hadd tudja forgatni ezt a keretet. 
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Basky András polgármester 
Nem sűrűn fordul elő ilyen helyzet. Azoknak nem  tudunk segíteni, akik megérdemlik 
a legjobban. 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki rendkívüli nagy veszélyben van, írjon be kérvényt, és segíteni kell. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Minden PEB ülésen a rendkívüli élethelyzetek fel lennének hozva, hogy ki milyen 
élethelyzetben kapta a segítséget. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Lehetne adni általánosságban tájékoztatást. 
Basky András polgármester 
Bizonyos réteg be van korlátozva, az a probléma, amikor nekik nem tudunk segíteni. 
dr. Balogh László jegyző 
Jövedelemtől függetlenül évente egyszer maximum 40.000.- Ft adható rendkívüli 
élethelyzetben a rendeletünk szerint. 
Basky András polgármester 
Ezt a bizalmatlanságot, amit velem szemben kezel a bizottság, nem tudom elfogadni. 
Azt nem szeretném mondani egy embernek sem, hogy menjen el a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság elnökéhez, mert én nem adhatok segélyt. Az a kérdés, hogy valaki rendkívüli 
élethelyzetbe kerül, ne kelljen a Képviselő-testülethez fordulni. Ha valaki egyszer 
kapott segélyt, a Képviselő-testület jelen rendelet szerint nem tudja  segíteni. 
Belusz László PEB tag 
A polgármester úr a jelenlegi rendeletünk értelmében 40.000.- Ft-ot odaadhatna, de ha 
nem ad oda, csak egyszer 10.000.- Ft-ot, akkor négy alkalommal tud segíteni. 
Basky András polgármester 
Ha valaki kételkedik abban, hogy a rendeletünkbe betartjuk-e, akkor le kell menni az 
illetékes ügyintézőhöz, és megnézni. A gyógyszert, akinek azonnal ki kell váltani, az 
nem várhat 3 napig a segély adományozására. Csak abban az esetben kellene, hogy 
segítsünk, ha valaki olyan élethelyzetbe kerül. Mindenki tudja, hogy mik a szabályok. 
Adott esetben kell segíteni, még a rendeletünk így van leszabályozva, mert 
jogszabályilag lehet csak dönteni. 
Belusz László PEB tag 
Azt javaslom, hogy legyen meg a 40.000.- Ft-os limit és ne csak egy alkalommal 
lehessen odaadni, hanem több alkalommal. Az a kérés, hogy ha még egyszer jön, 
akkor újra tudjon adni. A rendeletben az „évente egyszer” szó áthúzásra kerüljön, s 
ezzel hatályát veszti az „egyszer” szövegrész. 
Sebők Márta PEB elnök 
Jövedelemtől függetlenül rendkívüli települési támogatás évente maximum 40.000.- Ft 
összeg adható. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A polgármester úr évente egy személynek 40.000.- Ft-ot adhat. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? Nincs. Akkor az elhangzott 
javaslatokat szavaztatom. 
Aki Belusz László képviselő úr javaslatát elfogadja, hogy a 4. szakasz 6. bekezdéséből 
az „egyszer” szó kerüljön ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, - ellenszavazat nem volt - 3 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
65/2016. (VI. 21.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …../2016. (…) önkormányzati rendelete az egyes szociális  
ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet  
módosításáról (Belusz László képviselő javaslata) 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
  tületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkor- 
  mányzati rendeletének Belusz László képviselő úr által javasolt módo- 
  sítását, hogy a  4. szakasz 6. bekezdéséből az „egyszer” szó kerüljön ki, 
  elveti. 
  Határidő: 2016. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Ha a rendelet módosítás úgy kerül meghatározásra, hogy rendkívüli támogatás 
nyújtása jövedelem határ nélkül méltányosságból, s a 2. szakasz nincs benne, ha így 
kerül megszavazásra, akkor nem tudunk segíteni, mert a rendeletünk úgy szól. 
dr. Balogh László jegyző 
Akinek a jövedelem határa magasabb, mint a rendeletben meghatározott 
jövedelemhatár, akkor az maximum évente egyszer kaphat támogatást. Úgy szerettük 
volna változtatni, hogy éves szinte nem egyszer adhatjuk oda a 40.000.- Ft-ot, hanem 
több alkalommal, Ha csak 10.000.-Ftot adunk oda, akkor többször is oda lehessen adni 
a 40.000.- Ft-ot. Az Önkormányzat a saját rendeletét nem veheti semmibe. Az 
jogszabály, az Önkormányzatnak a saját rendelete szerint kell eljárnia a segélyezésben 
is. 
Sebők Márta PEB elnök 
Legyen lehetőség egyedi kérelmek elbírálására. Ezt tegyük bele. 
dr. Török Tamás PEB tag 
Az egyszer 40.000.- Ft többe kerül az Önkormányzatnak, mint a kétszer 20.000.- Ft. 
Ha ezt így akarjuk megvalósítani, akkor az emberek úgy jönnek, hogy nem egyszer 
10.000.- Ft-ért, hanem 40.000.- Ft-ot kérnek. Jobban járunk, ha többször adunk 
10.000.- Ft-ot. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Az jó lenne, ha mindig figyelni tudnánk, hogy mik azok a rendkívüli élethelyzetek. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A rendeletet felül lehetne vizsgálni negyedévente, vagy félévente. 
Basky András polgármester 
Ez történik most, a rendeletünket a gyakorlat alapján gondoltam, hogy 
felülvizsgálnánk. Ha olyan döntést hoz a Képviselő-testület, hogy nem változik 
semmi, de a további támogatást a testület fogja adni. Ha bejön a kérelem, akkor 
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rendkívüli bizottsági ülés. Nem tudom, hogy miből gondolja a bizottság, hogy nem 
tudom megítélni a rendkívüli élethelyzetet. Átalakítottuk a rendeletet, sokkal 
szigorúbb pontokat szabtunk, mint eddig. A pénzt nem dobáljuk. A Cédula ház 
területén kis helyiségből Dinók Istvánt át akartuk telepíteni a Barakk-lakásba, ezért 
kapott volna 80.000.- Ft-ot, de nem tudtuk kivitelezni, egyéb okok miatt meghiúsult, 
és 70.000.- Ft-ot visszakapott az Önkormányzat.  
Sápi Zsomborné PEB tag 
Felvennénk a rendeletbe és negyedévente felülvizsgálnánk. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Utólagos hatásvizsgálatot szeretne a bizottság. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Ebbe bele lehet tekinteni? 
dr. Balogh László jegyző 
Bármikor betekintési joga van a bizottsági tagnak és a képviselőnek is. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Ezért javaslom azt, hogy lehetne tájékoztatást adni általánosságban, hogy bevezetésre 
került ez a rendelet, hogy bevezette ezt a fajta rendeletet, amit Belusz László bizottsági 
tag is javasolt, hogy maradjon benne a 40.000.- Ft, s ez elosztva évente több 
alkalommal is adható. Június és december 31. viszonylatában tudunk adni egy 
általános kimutatást a januári testületi ülésre, hogy hány ilyen eset fordult elő, s 
ezekben az esetekben hányszor fordult elő, hogy egyszer lett odaadva, hányszor 
fordult elő, hogy kétszer, háromszor, négyszer lett odaadva a 40.000.- Ft. Ezzel képbe 
kerül a Képviselő-testület és a bizottság arra vonatkozóan, hogy jó döntést hozott 
június 1-vel ezzel a rendelet-módosítással, vagy sem. Akkor januárban dönthet úgy, 
hogy felkéri a jegyző urat, hogy készíttesse elő a rendeletet a februári ülésre, mert 
hogy ez nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ez egy utólagos hatásvizsgálat 
keretében megoldható, és túl lehetne lépni ezen. Lehetne ez a maximum 40.000.- Ft. 
Ezt tudjuk javasolni jogszabály szerkesztési szempontból és szakmai szempontból. 
Sebők Márta PEB elnök 
Szeretném, ha így maradna a rendelet, ahogy most is működik, s a „tisztántartás” szó 
kerüljön be a szövegrészbe. Ezt én tudom támogatni, a többi módosítást nem tudom 
támogatni. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? 
Basky András polgármester 
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy az utolsó kimutatás szerint temetési 
segély 23 db került kifizetésre 443.000.- Ft összeggel, gyógyszertámogatás 56 esetben 
720.000.- Ft összeggel, települési támogatás rendkívüli élethelyzetre 1.500.000.- Ft lett 
kiosztva, 251 kérelem jött be. Ebben benne van az is, aki nagyobb összegű támogatást 
kapott. Az utóbbi hetekben heti egy olyan eset volt, amikor valakinek az 5.700.- Ft-al 
nem tudtunk segíteni, mert villanyszámlát kellett befizetni, vagy más rendkívüli 
élethelyzet történt, ilyen esetben, tíz-tizenötezer forint között adtunk támogatást, ennél 
többet nem adtunk senkinek sem. Összesen május 31-ig temetési segéllyel,  
gyógyszertámogatással mindennel együtt 1.771.440.- Ft lett kiutalva május 31-ig. Ez a 
szám nem fog megduplázódni, nem fog megnőni, mert a keretek között fogunk 
maradni. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Javaslom, hogy a rendelet 2. szakaszát vegyük ki, az „évente egyszeri” szövegrész 
maradjon benne. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal – 2 tartózkodással, 2 
ellenszavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
66/2016. (VI. 21.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …../2016. (…) önkormányzati rendelete az egyes szociális  
ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet  
módosításáról (Sebők Márta PEB elnök javaslata) 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
  tületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkor- 
  mányzati rendeletének azon módosítását, hogy a 2. szakasz kerüljön ki- 
  vételre, s az „évente egyszeri” szövegrész maradjon benne, elveti. 
  Határidő: 2016. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
dr. Balogh László jegyző 
Mivel a két módosító javaslatot nem szavazta meg a bizottság, a rendelet-tervezetről 
kellene szavazni az eredeti előterjesztés szerint, mert a módosításnak nem született 
eredménye. 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki az eredeti előterjesztést az eredeti formában elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – 3 tartózkodással, „0” 
ellenszavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
67/2016. (VI. 21.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkor- 
mányzati rendeletének 
 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
  tületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkor- 
  mányzati rendeletének előterjesztés szerinti módosítását elveti. 
  Határidő: 2016. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
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3./ Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás a Lajosmizse 0241/12. hrsz-ú területet érintően az 
Aranyhomok Vadásztársaság részére 
Sebők Márta PEB elnök 
Szabó Géza a lajosmizsei Aranyhomok Vadásztársaság elnöke kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz. 
A kérelem tartalma alapján a Lajosmizse, külterület 0241/12 HRSZ-en (rekultívált 
szeméttelep) nyilvántartott, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő területen 
les és vad etető-szóró telepítését, és agyaggalamb lövő lőtér kialakításának az 
engedélyezését kérte. Ez a kérelem megvalósulás esetén a költségvetésünket nem 
terheli, a magam részéről tudom támogatni. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e? 
Nincs. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
68/2016. (VI. 21.) PEB hat. 
Tulajdonosi hozzájárulás a Lajosmizse 
 0241/12. hrsz-ú területet érintően az Aranyhomok 
Vadásztársaság részére 

HATÁROZAT 
 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2016. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás a Bükkszéki Ifjúsági Tábor kereskedelmi 
tevékenységhez 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Bükkszék Község Önkormányzata azzal a kérelemmel kereste meg az 
Önkormányzatot, hogy az általa üzemeltetett Bükkszéki Ifjúsági Tábor konyha részleg, 
kereskedelmi tevékenységének bejelentéséhez, mint az ingatlan résztulajdonosa 
járuljon hozzá. Ennek a fenntartása kerül valamennyi költségbe, hasznunk származik 
ebből? 
Basky András polgármester 
Nincs tábor szervezve oda.  
Sebők Márta PEB elnök 
Kell-e ez nekünk, vagy sem? 
Basky András polgármester 
Nincs neki olyan forgalmi érétke, hogy azért érdemes lenne odaadni. A Tábort 
Bükkszék üzemelteti, s mi hozzájárulunk ehhez. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Az iskola szervez-e tábort? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Három csoporttal, 3 x 10 fővel lesz Erzsébet tábor az iskolában. Ennek szervezése 
pályázatos úton történik. Szerveznek programokat a gyermekeknek, van egy általános 
tábor, ahonnan mennek kirándulni a gyermekek, lesz egy kézműves foglalkozásos 
tábor is. Vannak benne alsó tagozatosak is. Ez a gyermekeknek ingyenes. Erzsébet 
Alapítvány szervezi, az iskolában 3 csoport kap lehetőséget. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Javaslom, hogy adjuk meg a tulajdonosi hozzájárulást a Bükkszéki Ifjúsági 
Tábor kereskedelmi tevékenységéhez. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
69/2016. (VI. 21.) PEB hat. 
Tulajdonosi hozzájárulás a Bükkszéki Ifjúsági 
Tábor kereskedelmi tevékenységhez 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy adja meg 
  a tulajdonosi hozzájárulást a Bükkszéki Ifjúsági Tábor kereskedelmi  
  tevékenységéhez. 
  Határidő: 2016. június 23. 
                      Felelős:     A bizottság 
  
 
5./ Napirendi pont 
Borítékoló gép beszerzés a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előző bizottsági üléseken szó volt róla, hogy az Adóiroda munkáját segítené egy 
borítékoló gép beszerzése. Ez a borítékoló gép egy szoftverből és egy hardverből állna. 
A szoftver beszerzésére kaptunk három árajánlatot. A három árajánlat közül a Delfin 
Rendszerház Kft árajánlata a legkedvezőbb, IPS-2 változó adat szoftver, melynek 
értéke bruttó 889.000.- Ft + éves támogatási díjként 444.500.- Ft-ot kérnének évente. 
Ez a rendszer kompatibilis a bevezetésre kerülő ASP rendszerrel. Az előterjesztés 
készítője a megadott árajánlatok alapján az IPS-2-t programot ajánlja megvételre, mert 
a program kifejezetten az Önkormányzati adó programhoz lett fejlesztve, illetve fel 
van készítve az ASP rendszerre. 
Arról volt szó, hogy a kormány tervezi bevezetni az ÁSP rendszert Magyarországon. 
így az én véleményem szerint is a Delfin Rendszerház Kft árajánlatát kellene 
elfogadni. 
Ehhez a szoftver részhez kapcsolódik a hardver rész. Három borítékoló gépre kaptunk 
árajánlatot, az első a Delfin Rendszerház Kft ajánlata, ez egy használt borítékoló gép, 
10 éves, nem ismert a fenntartási költsége, egy év garanciát adnak rá. 1.649.730.- Ft a 
bruttó bekerülési érték. Van egy másik használt gépre árajánlatunk, ez a konstrukció az 
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1980-as évekből származik. Ezzel a közel 30-40 éves konstrukcióval nem szabad 
foglalkozni, 1.955.800.- Ft a bruttó ára. Kaptunk egy új készülékre is árajánlatot. Erre 
2 év garancia van, ez a legdrágább, bruttó 2.895.600.- Ft. Miután hosszú távra 
tervezünk és látjuk, hogy ezek a borítékoló gépek nem mennek tönkre 1-2 év alatt, 
mindenképp az új verzió mellett tenném le voksomat és azt ajánlom, hogy ezt vegyük 
meg, hogy hosszú távon ne legyen problémája az Irodának ezzel a géppel. Így a 
szoftver és a borítékoló gép együtt 3.784.600.- Ft. Azt kérte az előterjesztés, hogy 
jelöljük meg ennek a forrását. A költségvetésben gazdaságfejlesztésre volt elkülönítve 
5 millió forint. Ebből 2 millió forint el lett különítve szoftvervásárlásra, s ezt nem 
vásároltuk meg. Azt gondolom, hogy ezt a 2 millió forintot be tudhatjuk, és a 
gazdaságfejlesztésből pedig az 1.784.600.- Ft-ot.   
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Basky András polgármester 
Én megfuttatnám még egyszer a cégeket, hogy frissítsék az ajánlatukat, hogy tudnak-e 
még ennél olcsóbb ajánlatot adni, hogy tudnak-e még valamennyi kedvezményt adni.  
Nagy István informatikus 
Az árakat már a tárgyalás során leszorítottuk, amennyire lehetett. Akkor kérném a 
polgármester urat, hogy ezt tegye meg. 
Basky András polgármester 
Attól még lehet egy próbálkozást tenni. 
Sebők Márta PEB elnök 
A használt gépeket kizárjuk, és azokat, amelyek nem kompatibilisek az ASP-re. Csak 
az újabb borítékoló gépről kérjünk újabb árajánlatot a Delfin Rendszerház Kft-től. Ez a 
gép kompatibilis az ASP-re. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi határozatot hozta: 
 
702016. (VI. 21.) PEB hat. 
Borítékoló gép beszerzés a Lajosmizsei Közös  
Önkormányzati Hivatal részére 

 
 

HATÁROZAT 
 
                1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi  
                Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy döntsön úgy,  
                hogy kerüljön megvásárlásra a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal  
                részére egy Pitney Bowes Relay 4000 borítékológép +OMR 2 db A4-es  
                adagoló + 1 db mellékletadagoló +borítékgyűjtő + színes kezelő tablet  
                2.895.600 Ft  összegben a Delfin Rendszerház Kft-től, valamint egy IPS-2  
                változóadat szoftver + éves support díja” bruttó 889.000.- Ft összegben a  
                Delfin Rendszerház Kft-től. 
 

     2./ Az 1./ pontban foglalt hardver és szoftver eszközök értéke 3.784.600.- Ft, 
     melynek egy részét a 2016. évi költségvetésben elkülönített    
     szoftvervásárlásra szánt 2.000.000.- Ft fedezi, a másik 1.784.600.- Ft      
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     összeget pedig a gazdaságfejlesztésre elkülönített keretből javasolja     
     finanszírozni a bizottság. 
 
     3./ A bizottság a beszerzéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére és a    
     szerződés   megkötésére javasolja felhatalmazni Lajosmizse Város Jegyzőjét. 
 
     Határidő: 2016. június 23. 
     Felelős:     A bizottság 

          
 
6./ Napirendi pont 
Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-4.3.1-15 azonosító számú, „Leromlott 
városi területek rehabilitációja” elnevezésű pályázati kiírásra 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez a TOP-os pályázat. Itt már egy 60 millió forintos projekt elindult a képzéssel és az 
életvezetési tanácsokkal és egy újabb 100 millió forintos keretnek a tervezése került 
elénk. Az összes pályázat 160 millió forintról szól.  Itt konkrétan meghatározásra 
került a Cédula háznak a rekonstrukciója, valamint a Barakk lakások felújítása, 
felépítése, rekonstrukciója. A napirendhez kapcsolódó témát szeretnék felvetni.  Van 
egy Mathiász utcai épületünk, amit nem biztos, hogy oda kellene adni az állam részére, 
ha bejön az a rendelkezés, hogy az oktatási intézményeket elviszi az állam. Nem 
tudom, hogy a Cédula házat át lehet-e úgy alakítani, hogy az oktatási célokra alkalmas 
legyen? 
Basky András polgármester 
Az elmúlt időszakban futottunk köröket az ügyben, hogy tudunk-e valamit tenni a 
tekintetben, hogy átcsoportosítani az iskolai osztályokat, hogy valamelyik épület 
felszabaduljon. Úgy lett kihirdetve ez az egész projekt, már akkor már nem volt 
lehetőség, mert május 31-ige meg kellett volna hozni a szükséges intézkedéseket, de 
ezek előtt előkészíteni kellett volna, mert az érintett partnereket meg kellett volna 
kérdezni. Jelen pillanatban már nem tudunk tenni semmit. Beszéltem Koncz Judittal a 
KLIKK Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságánál. Cél az, hogy az együttműködés pozitív 
előjelű legyen. Ha ez jó, akkor van lehetőség a későbbiekben egyeztetni. A Pártház 
épületét sem szeretnénk elveszíteni. A későbbiek során lesz lehetőség a jelen álláspont 
szerint arra vonatkozóan, hogy bizonyos mozgatások történjenek az iskola 
tantermeinek átcsoportosításával. A Cédula háznak az átalakítása ebből a szempontból 
mennyire lehetséges, ezt meg kell vizsgálni. Ha két tanteremre van szükség, ez meg is 
oldható. Itt lesznek olyan programok, amiket a pályázat megvalósítása során 
vállaltunk. Ezt vállaljuk, hogy ebben az épületben tesszük meg az oktatásokat. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Szavazásra teszem fel 
a kérdést. 
Aki javasolja, hogy a TOP-4.3.1-15 azonosító számú, „Leromlott városi területek 
rehabilitációja” elnevezésű pályázat benyújtásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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71/2016. (VI. 21.) PEB hat. 
Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-4.3.1-15 azonosító 
számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű  
pályázati kiírásra 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés határozat-tervezetét. 
 
  Határidő: 2016. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizséért Közalapítvány 2015. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatos 
döntés meghozatala 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden év május 31-ig el kell készíteni a Lajosmizséért Közalapítványnak a 
beszámolóját. Most is elkészült a 2015. évi beszámolója a Közalapítványnak. Ezzel 
kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom a Lajosmizséért 
Közalapítvány 2015. évi beszámolóját. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
72/2016. (VI. 21.) PEB hat. 
Lajosmizséért Közalapítvány 2015. évi beszámolójának  
elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a Lajosmizsééért Közalapítvány 2015. évi beszámoló- 
   ját. 
   Határidő: 2016. június 23. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
8./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club önerő iránti kérelme 
Sebők Márta PEB elnök 
A Labdarúgó Club TAO-s pályázatokkal fejleszt. Tavaly 1.624.000.- Ft-ot adtunk 
fejlesztési célra. A 2015-16-os évben egy 22 millió forintos beruházást szeretne 
eszközölni. A 22 millió forintos beruházásnak része pályakarbantartó gép, fűnyíró gép 
2 db, ez 3.241.000.- Ft, gyepregeneráció 3.848.000.- Ft, kerítés építés 15.152.000.- Ft, 
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ez összesen 22.248.000.- Ft. Ennek 30 %-át kéri az Önkormányzattól, ami saját erő. 
Saját erőt nem tud becsatolni a Club. Ez a 2017. évi költségvetésünket 6.672.000.- Ft-
al terheli. Ez nem kis összeg. Nagy öröm, hogy ilyen sikeres a foci club Lajosmizsén, 
sok gyermek talál értelmes elfoglaltságot benne, de nem tudom, hogy erre a két 
fűnyíróra ténylegesen szükség van? 
Basky András polgármester 
Az egyik fűnyírót az Önkormányzatis  használhatná. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez nagyon szép dolog, de gyakorlatilag akkor az Önkormányzat 1.600.000.- Ft-os  
fűnyírót 6.600.000.- Ft-ért forintért kapunk. Én nem vagyok ellene, hogy ott a 
gyermekek sportolhatnak, és a szabad idejüket hasznosan tölthetik el, csak a 
költségvetés egyensúlyban maradása a cél. Kinek mi a véleménye? 
Basky András polgármester 
A kerítés ideiglenes megoldással született meg 1999-ben, a terület ideiglenesen lett 
körbe kerítve, s ez most tönkre ment. Ha védeni akarjuk a területet, akkor biztos, hogy 
körbe kell keríteni. Ha nem TAO-s pályázatból kerítenénk körbe, akkor biztos, hogy a 
100 %-ot nekünk kellene fizetni. Én elvetni nem vetném el, a jövő évi költségvetés sok 
mindet fog mutatni, hogy mire lesz lehetőség, de a kerítésnél azt látjuk, hogy az 
igényelné a felújítást.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ha egy sportpályát védenünk kell, akkor be kell kerítenünk. De ugyan ez vonatkozik 
az Iskola-tóra is, hogy azt is majd be kellene kerítenünk. 
A másik dolog, hogy 6,6 millió forintért akarunk egy 1,3 millió forintos fűnyíró gépet? 
Két fűnyíró gép felesleges, mert ez jogilag és számvitelileg is a Clubnak a tulajdonába 
kerül.  
Basky András polgármester 
Nem ez a pontos megfogalmazás, mert a többi is az önkormányzati érdekeket szolgálja 
és a kerítés is. A legnagyobb problémánk az, hogy nincs elég eszközünk. Fűnyíró 
tekintetében is jelenleg egy fűnyírónk van, a másik javítás alatt van. Ha a jelenlegi jó 
fűnyírónk is elromlik, akkor az azt jelenti, hogy nem lehet munkát végezni, a fű nő, s 
egyre nehezebb levágni, minél nagyobb. Abban, hogy a városban nem haladunk úgy 
ahogy kellene, az időjárási is közrejátszik, a gépparkunk közrejátszik, az emberi 
kapacitásunk közrejátszik. Korábbi időszakhoz képest megnőttek a fűnyírást igénylő 
területek, mert az Iskola-tó partja is füvesítve lett, s ez nem kis terület.  
Sápi Zsomborné PEB tag 
Az iskola kerítésével mi van, ami a tóparton van, az ugyan olyan romos, mint eddig? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Nincs kerítés ott. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Eddig az iskola vezetése miért nem szorgalmazta a kerítés felújítását? Az óvodának 
van szép kerítése, az iskolának miért nincs. Az Iskola-tóhoz is kellene kerítés. 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki egyetért azzal, hogy 6,6 millió forinttal a 2017. évi költségvetés terhére 
támogassuk a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club önerő iránti kérelmét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 



 16

Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
73/2016. (VI. 201.) PEB hat. 
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club 
önerő iránti kérelme 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2016. június 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
9./ Napirendi pont 
Sebők Márta PEB elnök 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője elkészítette a feljegyzését. Az Egészségház  
büféje megszűnt időközben, a vezetője keresett büfé elhelyezési lehetőségeket. Az 
egyik elhelyezési lehetőség az Egészségház belső udvarában, ami szervesen 
kapcsolód9k az aulához és az új büfé közötti kapcsolatot egy ablakkal lehetne 
megteremteni, hogy megkapja a büfé vásárló, amire szüksége van. Ennek az átalakítási 
költsége 2.100.000.- Ft.  
A másik variáció a büfére a kliens fogadónak az áthelyezése a volt Szülőotthon 
épületébe. A kliens fogadó felszabadul, s ott lehetne büfét kialakítani. A volt 
Szülőotthon épületének az átalakítása az nem kevés pénzbe kerül. Ennek az átalakítási 
és kialakítási költsége az intézmény vezetője szerint 2.500.000.- Ft lenne. Valamiféle 
pályázati lehetőség van-e arra vonatkozóan, hogy ha a volt Szülőotthon épületét 
további funkciókkal szeretnénk ellátni, ami az egészségügyhöz kapcsolódik? 
Basky András polgármester 
Olyan pályázati lehetőség, ami az egészségház további fejlesztéséhez lenne külön 
épületben, olyan nincs. A TOP-os pályázatok között terveztük azt, hogy az 
Egészségházban is elvégezzük azokat a fejlesztéseket, amelyeket szerettünk volna. Az 
egyeztető tárgyalások során az 1,3 milliárd forintba ez nem fért bele, mert olyan sok 
igény volt az ilyen feladatokra a megyéből, hogy az nem került bele a megyei TOP-os 
keretek közé. VP-s pályázatoknál olyan épületeknek a további felújítására volt 
lehetőség, ami nem hivatali feladatokat lát el, de miután nincs benne funkció jelenleg 
ezért nem tudunk olyan pályázatot indítani, ami ehhez szerencsés lenne, elsősorban 
energetikai pályázatról lenne szó. A kliens fogadót én nem tenném át a volt 
Szülőotthon épületébe.  
Sebők Márta PEB elnök 
Mivel jelenleg nincs funkcióval megtöltve, esély sincs rá, hogy pályázati pénzből 
rendbe legyen téve. Nem lenne indokolt valami tartalommal megtölteni, hogy 
pályázaton tudjunk indulni.  
Basky András polgármester 
Alap dolog, hogy a fűtést rendbe kellene tenni. Ennek egy 3 millió forintot költsége 
lett volna. Energetikás pályázattal nem tudunk rá pályázni, ki kell mutatni, hogy 
milyen költségeket emészt fel. Pályázatba nem tudjuk bevonni, értelmes feladattal 
megölteni nagyon nehéz. Van egy kötelező feladatunk, amit nem látunk el, a 
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fogyatékkal élők nappali ellátása. Próbáltuk a fogyatékkal élők nappali ellátását, hogy 
hova tudnánk betelepíteni, Kecskemétre nem tudjuk, Kerekegyházára nem tudtuk, 
igazi jó megoldás nincs. Most én a magam részéről nem igazán tudom, hogy mit 
lehetne tenni, mi lenne a jó megoldás. Ha valakinek van jó ötlete, akkor azt szívesen 
vesszük. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, bejelentenivaló? 
dr. Balogh László jegyző 
Egy bejelentési kötelezettségem van. Birtokháborítási eljárás folyik egy korábbi buli 
miatt. Kétfajta szándék jelenik meg és aki bulizni szeretne és van aki aludni. Ez a két 
érdek nagyon nehezen hozható egy síkra. Én körbejártam a rendeletet. A vendéglátó 
egységeknek a nyitva tartása 22.00 óra után korlátozható. Megkeresett a STAR 
presszónak a képviselője, hogy júliusban és szeptemberben szeretnének egy bulit 
szervezni. Ezt a bulit a jelenlegi állapotban megtiltani nem tudom, ez egy bejelentés 
köteles történet. Hosszabb nyitva tartást szeretne, s ezt bejelenti. Bizonyos feltételek 
teljesülése esetén engedélyeznénk is. A bizottságnak a véleményét szeretném tudni, 
hogy mit tegyünk ennek érdekében. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
A fiatalság szeretne szórakozni, az emberek pedig aludni szeretnének. .Mindenkinek 
igaza van, de erre valamilyen köztes megoldást kellene kitalálni. 
Belusz László PEB tag 
Azt kellene kérni, hogy kulturált körülmények között próbáljon bulit tartani. 
Sebők Márta PEB elnök 
Egyéb kérdés, bejelentés van-e még? 
Basky András polgármester 
Történelmi íjász bajnokság szeptember 30-án lesz megrendezve Gyulán. A költségeket 
állják, de szeretnék kérni a nevezési díjat, amit június 30-ig kell rendezni. Ez 38.500.,- 
Ft/fő, két főről van szó. Szeretnék, ha ezt támogatná az Önkormányzat. Ezt a 
támogatást csak az Önkormányzat teheti meg. Ha nem kapnak június 30-ig igenlő 
választ, július 1-je és 30-a között már 55.000.- Ft/fő lesz a nevezési díj. Ezt hogyan 
lehetne megoldani? Az általános tartalék terhére kellene. 
dr. Balogh László jegyző 
Csütörtökre egy előterjesztést kellene készíteni a testületi ülésre erre vonatkozóan. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, észrevétel, bejelentenivaló? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 12.00 
órakor. 
 

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