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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága 2016. május 17-én, 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 bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
 
   Basky András  polgármester 
   Sápi Tibor   alpolgármester 
   dr. Balogh László  jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
   Rostásné Rapcsák Rendáta intézményi referens 
   Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport csoportvezető 
   Gyurgyik Erzsébet  vezetői referens 
   Gulyás Attiláné   pénzügyi iroda munkatársa 
   Varga Mária   könyvtár képviseletében 
   Szilágyi Ödön  önkormányzati irodavezető 
   dr. Kmetovics András jogi referens 
   dr. Tóth Andrea   jegyzői irodavezető 
   Nagy István   informatikus 
   Őze Angéla   mb. pénzügyi irodavezető 
   Tengölics Judit  IGSZ vezetője 
   Orbán Antal   települési képviselő 
   Kocsis Györgyné  óvoda vezetője 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. Dr. Török Tamás 
jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. 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 javaslata? 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
1.) Egészségházban lévő büfé megszüntetése   Basky András 
         polgármester 
2.) Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása Basky András 
               polgármester 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi közbeszer- Basky András 
      zési tervének módosítása     polgármester 
4.) Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2016. évi fejlesztésé- Basky András 
      ről         polgármester 
5.) Gyerekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Basky András 
         polgármester 
6.) Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-14.1-15. azono- Basky András 
      sítószámú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása polgármester 
      családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz- 
      szolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázati ki- 
      írásra 
7.) Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában ál- Basky András 
     ló viziközművek 2015. évi üzemeltetésével kapcsolatos polgármester 
     jelentés 
8.) Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Basky András 
     Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2015. évi polgármester 
     tevékenységéről 
9.) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára át- Basky András 
     fogó beszámolója a 2015. évi tevékenységéről  polgármester 
10) A jegyző beszámolója az adóztatásról   dr. Balogh László 
         jegyző 
11) Együttműködési megállapodás megkötése Lajosmizse Basky András 
      Város Önkormányzata tulajdonában lévő 700. hrsz-ú polgármester 
      ingatlan városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei épí- 
      tésére 
12) Egyebek 
 - Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére  Basky András 
             nagy értékű irodai eszközök beszerzéséről tájékoz- polgármester 
             tatás szóban   
 
1./ Napirendi pont 
Egyebek 
- Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére nagy értékű irodai eszközök 
beszerzéséről tájékoztatás szóban 
Sebők Márta PEB elnök 
Az Egyebek napirenddel kezdünk. 
Kérném dr. Balogh László jegyző urat, hogy mondja el tájékoztatóját ezzel 
kapcsolatban. 
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dr. Balogh László jegyző 
Az adós csekkeknek a kiküldése mindig sok idővel és munkával járó feladat.  A belső 
ellenőr megállapította, hogy az adócsoportnál vannak kintlévőségek még mindig, s 
ennek behajtása nagyon fontos lenne. Létszámot felvenni nem nagyon látom 
szükségesnek, nincs üres hely sem a hivatal épületében, ahova alkalmazottat tudnék 
elhelyezni. A zárszámadási anyagot most nem tudjuk tárgyalni, mert a könyvvizsgáló 
asszonynál van még. Oda pénzügyi szakembert kell felvenni, de nem találtunk olyan 
végzettségű szakembert. 
Az Adócsoportnál vannak kampánymunkák, akkor, amikor az iparűzési adós és a 
gépjármű adós csekkek mennek ki nagy számmal. Nagyobb hivataloknál már ez a 
folyamat gépesítve van. Ha ilyen rendszerünk lenne, akkor ez megoldható lenne. 
Hatalmas gondot okoz nekünk a decemberi talajterhelés díj kivetéseknek a kiküldése 
is. Találtunk egy nagy teljesítményű fénymásolót, 1.200.000.- Ft + ÁFA összegért. 
Ehhez kellene még egy speciális gép, ami kiborítékolja az anyagokat. Erről Nagy 
István ad tájékoztatást.  
Nagy István informatikus 
110 oldalt tud percenként ez a gép. A probléma ezzel annyi, hogy ha nem megfelelően 
van kitöltve a boríték, akkor büntetést is felszámol a posta erre. A4-es papírral 
működik ez a gép. Tiszakécskén úgy tudnak fénymásolni, hogy munkaidő után tudják 
kinyomtatni. Ezt én úgy szeretném, ha munkaidőben lehetne megcsinálni. Ez egy 
kisebb nyomdagép, 2.50.- Ft/lap + 1.60.- Ft ÁFA/lap költség lenne a laponkénti 
nyomtatás költsége. A szoftver előkészíti nyomtatásra a listákat. A borítékoló gép 300 
borítékot tud borítékolni egy munkafolyamatban. Kell egy szoftver gép, egy 
borítékoló, egy díj hitelezve plusz a fénymásoló. Az egyik gép 4.125.000.- Ft+ÁFA a 
fénymásolón kívül, a másik 5.100.000.- Ft+ÁFA lenne a másoló nélkül. 
dr. Balogh László jegyző 
Ez egy lehetőség. Ahhoz, hogy az adókat biztonsággal be tudjuk szedni, az érdemi 
munka felé kellene orientálódni. Lenne egy 1.905.000.- Ft-os költség és egy 
5.240.000.- Ft-os, ami összesen 7.100.000.- Ft lenne. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ehhez még pluszban hozzájönne szoftverkövetési díj, fenntartási díj. Szabad-e ebbe 
ennyi pénzt beletenni? Bármikor, - de előbb-utóbb kötelező jelleggel – átállhatunk az 
elektronikus levélküldés felé. Nem lehet ezt a munkát kiadni pl. Tiszakécskének? 
Miért nem ebben gondolkodunk? 
Nagy István informatikus 
Ehhez adatbázisra lenne szükség. Ha Tiszakécskének adnánk nyomtatásra, akkor az 
összes adatbázist át kellene adni. 
dr. Balogh László jegyző 
Az adatbázist nem adhatjuk ki. 
Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport vezető 
A nyomtatónk is régi, a minősége a csekknyomtatónak nagyon halvány. 
Sebők Márta PEB elnök 
Borítékoló gépben nincs használt? 
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Nagy István informatikus 
Tiszakécske város – mivel erről a példáról beszélünk – a borítékoló gépet újonnan 
vette meg már 5 évvel ezelőtt 5 millió forintért és nincs vele semmi baj. 5.300.000.- 
Ft-ban benne van a szoftver és a borítékoló gép. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt ki fogja üzemeltetni, használni? 
Nagy István informatikus 
Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport vezető. A postai bérmentesítő gép 1 millió 
forint. 
Sebők Márta PEB elnök 
Kinek mi a véleménye ezzel kapcsolatban?  
dr. Balogh László jegyző 
Megvizsgáljuk a lehetőséget,  hogy ki lehet-e adni ezt a munkát külső szerv részére. 
Sebők Márta PEB elnök 
Nagyon meg kell fontolni, magas az összeg. 
Belusz László bizottsági tag 
40.000.- Ft-ot takarít meg az a gép, amit akarunk venni. A fénymásoló géppel el 
kellene indulni. A bérmunkás részt is meg kellene fontolni. Térjünk erre vissza. 
Sebők Márta PEB elnök 
Akkor a fénymásoló gép plusz a borítékoló gép kerülne megvásárlásra. 
Belusz László bizottsági tag 
Körbe kell járni a bérmunkás dolgot is. 
dr. Balogh László jegyző 
A legközelebbi testületi ülésre körbe járjuk a bérmunkát és az e-mail-es részt. 
Belusz László bizottsági tag 
Ha a gépet megvásároljuk, akkor ezt üzemeltetni kell, költségei vannak. 
Nagy István informatikus 
Tiszakécske város, aki ilyen gépet vásárolt újonnan, idáig még nem romlott el, jól 
működik. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük, akkor kérjük a következő ülésre készítse el a jegyző úr az elhangzottak 
szerint az előterjesztést. Határozatot itt most nem hozunk. 
 
2./ Napirendi pont 
Az Egészségházban lévő büfé megszüntetése 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt a napirendi pontot már az áprilisi ülésen tárgyaltuk. Józsáné dr. Kiss Irén 
intézményvezető asszony tájékoztatott bennünket arról, hogy a büfét be kívánja zárni 
különböző okok miatt. Akkor a Képviselő-testület azt javasolta, hogy próbáljon 
valahol megfelelő helyet találni erre a célra. Az intézményvezető asszony tájékoztatott 
arról, hogy nincs lehetőség erre az intézményben. Ital automatákkal és csomagolt 
élelmiszerekkel látja megoldottnak a dolgot. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az Egészségház épületében a földszinten üres, funkció nélküli helyiség nincs. 
Elhangzott egy javaslat, hogy az egészségügyi kellékeket árusító hely tevékenysége 
bővüljön ezzel a tevékenységgel. Itt a hely alkalmatlan erre a célra. Az emeleten a 
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tanácsterem üres, de ott sok tevékenység van. Az akadálymentesítés nem megoldott 
lift hiányában.  
A dolgozóknak pihenő helyet alakítottunk ki, ez problémát nem okoz. Beszéltünk egy 
vállalkozóval, aki tudna hozni kávé kiadó automatát és egy másik gépet, ami 
csomagolt élelmiszert adna ki. 
A helyre nagy szükség lenne, legnagyobb ok, hogy a gyermekvárókra természetes 
szellőztetést kell kialakítani. 
A korábban kiment háziorvosok bejövetelét követően minden egyes négyzetmétert 
felhasználtunk, hogy őket el tudjuk helyezni. Amióta nem üzemel a büfé, azóta nincs 
körülötte zaj. Ha bárkinek reggelizési problémája van, akkor a közelben lévő 
vendéglátó helyeken tud reggelizni. Szükségtelen egy kórházi büfének a megléte. A 
szükséges helyzeteket a két automata  megoldaná. 
Belusz László bizottsági tag 
Túl nagy felháborodást nem lehetett tapasztalni a lakosok körében, miután február óta 
nincs büfé. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
A kórházaknál helyben van a büfé. Ez annak a családnak, aki ezt üzemelteti, 
megélhetést jelent és nem mindegy, hogy egy betegnek még az épületből ki is kell 
menni nagyobb távot, hogy reggelit vagy innivalót tudjon venni. Más az is, hogy 
frissen megcsinálnak egy szendvicset, vagy ha a tegnapit adják. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Kecskeméten egészségügyi ellátást végeznek a környező települések lakosai részére is, 
ezért ott szükség van a büfére, de Lajosmizse helyi ellátást végez. Kecskeméten az 
SzTK-ban erre alkalmas hely van, itt nincs. Azért senki nem aggódott eddig, hogy ½ 
10 óra után már nem volt büfé. Utána hol eszik a beteg ember? Ha valaki beteg, akkor 
vigyen magával élelmiszert, innivalót, gyógyszert. Az Egészségháznak nem az 
elsődleges feladata, hogy büfét üzemeltessen. Az Egészségházat betelepített 
funkciókkal kinőttük. A betegeknek így is panoráma röntgenre be kell járni 
Kecskemétre azért, mert Lajosmizsén nincs ilyen gép. Kérdés, hogy ki venné meg, ki 
üzemeltetné. Ma már kis SzTK lett az Egészségház. A gyógyászati segédeszköz bolt b 
érbe adott bolt, de a lakosságnak szüksége van ilyen szolgáltatásra az Egészségházban. 
Az Egészségházban eddig üzemeltetett büfé nem egy első osztályú szolgáltatás volt, a 
működés napi 2-3 óra volt eddig is. Az automatában ½ 10 óra után is lesz kávé és ital. 
Annak idején nagyon nehezen találtunk a büfé üzemeltetésére embert éppen a 
kihasználatlan funkciója miatt. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Az alapvető funkciónak az Egészségház nem tud megfelelni. Nagyon nagy probléma, 
hogy a közmunkások ide bejönnek nyáron hűsölni, télen melegedni, ezt nem lehet 
felszámolni? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az orvosok ki- és bejövetele között eltelt 15 év. Az Egészségház fenti részén lévő, ¾ 
részben kiürült helyeket fel kellett tölteni szakrendelésekkel. Ezek nagyon jó döntések 
voltlak. Az, hogy szakrendelésekkel bővültünk, ennek a lajosmizsei lakosság nagyon 
örül.  
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Sebők Márta PEB elnök 
Egyetértek Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetővel is, és Keresztes Ferenc bizottsági 
taggal is. Évről-évre nő a beteglétszám és további betegszolgáltatások megjelenése 
lenne indokolt. Hosszú távon lehet, hogy ki kell szervezni azokat a funkciókat, amik 
közvetlenül nem az egészségügyet szolgálják. Nagyon jó, hogy minden együtt van, de 
időközönként nagy a zsúfoltság. A büfét az automata nem tudja pótolni. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Feszültség keletkezett, hogy a gyermekorvosi rendelő és annak várója kicsi, további 
feszültséget keltett, hogy a büfé megszüntetésre kerül. Miért nincs a közmunkásoknak 
főnöke? Az idősek napközi otthonáról mindenki azt mondja, hogy a legjobb. 
A gyermekorvosi rendelőnél áldatlan állapot van. Ha liftet akarnak, akkor új lift házat 
kell építeni? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az akkori fenntartó úgy döntött, hogy nem kell lift. A liftnek az a hely önmagában 
nem alkalmas. Ahhoz, hogy lift legyen építészetileg is ki kell alakítani a helyet. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A gyermekorvosi rendelő előtti helyet szellőztetni kell, én a büfé mellett vagyok, azt 
nem lehet megszüntetni. A büfénél van az üvegfal, ott egy ajtókivágással hozzá 
lehetne építeni egy büfé részt, mert üres hely nincs. Az nagyon jó, hogy annyi 
szakrendelés van. A vérvételnél sokat kell várni, a gyógyszer felíratásnál is várni kell. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Én is azt tapasztaltam, hogy nem volt semmi olyan negatív lakossági visszajelzés a 
három hónap alatt, ami a büfé megszüntetésére irányult volna. 
Belusz László bizottsági tag 
A hozzáépítés milliós tétel. 
Sebők Márta PEB elnök 
A határozati javaslat úgy szól, hogy a Képviselő-testület hozzájárul az Egészségház 
büféjének a megszüntetéséhez, és ehhez bruttó 1.324.000.- Ft-ot biztosít a 2016. évi 
költségvetésében a céltartalékból.  Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal – 3 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
46/2016. (V. 17.) PEB hat. 
Az Egészségházban lévő büfé megszüntetése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek elfoga- 
  dásra a határozat-tervezetet. 
. 
  Határidő: 2016. május 19. 
  Felelős:     Bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
Sebők Márta PEB elnök 
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Lajosmizsei Város Labdarúgó Club kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 
Magyar Labdarúgó Szövetség TAO Ellenőrzési Osztálya a támogatás felhasználásának 
ellenőrzése során hiánypótlást állapított meg, amely alapján a Clubot jelzálogjog 
bejegyzésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat benyújtására szólította fel. 
Mivel a 2012. július 02-án hatályos TAO törvény értelmében nem volt szükséges a 
jelzálogjog bejegyzés, így a Képviselő-testület nem hozott róla döntést. 
A jelzálogjog bejegyzést a Magyar Állam javára az üzembe helyezéstől számított öt 
évig kell bejegyeztetni. Az üzembe helyezés dátuma 2012. január 03., azaz a 
jelzálogjog bejegyzést 2017. január 03-ig kell a Magyar Állam javára bejegyeztetni. 
Ehhez kell hozzájárulnia az Önkormányzatnak. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, 
észrevétel van-e? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
47/2016. (V. 17.) PEB hat. 
Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat adása 
 

HATÁROZAT 
  
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2016. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének módosítása 
Sebők Márta PEB elnök 
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a 
közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest 
módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja. Ezekben az esetekben a 
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás 
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
Az a javaslat, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési 
tervéből törölje a „Hivatali személygépkocsi beszerzése” tárgyú beszerzést, és 
egészítse ki az „Egy darab traktor és egy darab tárgy beszerzése” tárgyú beszerzéssel.  
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs.  Javaslom a 
közbeszerzési terv módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
48/2016. (V. 17.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi  
közbeszerzési tervének módosítása 
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HATÁROZAT 

  
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvise- 
  lő-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi közbe- 

szerzési tervének módosítását a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2016. május 19. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
5./ Napirendi pont 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2016. évi fejlesztéséről 
Sebők Márta PEB elnök 
Az Önkormányzat a 2015. évben a Lajosmizsei Köztemető fejlesztésére 7.733.190.- 
forintot költött. 2015. december 18-án megrendelésre került bruttó 2.743.200.- forint 
értékben, két darab halott hűtő berendezés, amelyet a Frigofrost Kft. 2016. február 05-
ig a vállalkozási szerződés alapján leszállított határidőben. A Lajosmizsei 
Köztemetőben 499 méter hosszú útszakaszt, azaz 945 m2 útfelületet kellene térkő 
borítással ellátni a Lajosmizsei Köztemetőben. Négyzetméterenkénti 15.000.- forintos 
díjjal számolva a beruházás értéke körülbelül bruttó 14.175.000.- forintba kerülne, 
amelyre a fedezet nem áll rendelkezésre az idei évi temetős bevételekből. 
A harmadik szakasz, egy urna férőhelyes sírhelyekből álló urnafal kerítés 
megépítésére az árajánlatok bekérésre kerültek. 
Három árajánlat érkezett be: 
 

Árajánlat adó Kivitelezés költsége (bruttó Ft) 
Mizsebau Építő Kft. 2.381.326.- 
Sárközi Béla egyéni vállalkozó 2.974.200.- 
Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. 3.068.928.- 
 
A legkedvezőbb ajánlatot a Mizsebau Építő kft tette 2.381.326.- Ft összeggel. Én 
javaslom ezen árajánlat elfogadását. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel 
van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy a legkedvezőbb árajánlatot tevő Mizsebau Építő Kft 2.381.326.- 
Ft-os ajánlata legyen elfogadva az urnafal kerítés megépítésére, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
49/2016. (V. 17.) PEB hat. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2016. évi 
fejlesztéséről 
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HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2016. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
 
6./ Napirendi pont 
Gyermekek nyári napközbeni ellátásnak megszervezése 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden évben megszervezésre került a gyermekek nyári napközbeni ellátása. 2016. 
augusztus 12-ig az IGSZ fogja koordinálni a gyermekek nyári napközbeni ellátását. A 
konyhában lesz az étkeztetés ellátás.  A megbízási díjról is az IGSZ gondoskodik. 
Ehhez a szükséges pénz rendelkezésre áll. 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
25 fő gyermek jelezte idáig, hogy ezt igénybe fogja venni. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Minden évben felmérjük az igényt, de előfordul olyan helyzet is, hogy egy gyermek 
két helyre is jelentkezik, étkezésre is és ellátásra is. A szülő dönti el, hogy az 
étkeztetést igényli, vagy a napközit. Tavaly előtt 16 fő volt a létszám, tavaly pedig 9 a 
nyári napköziben. Május 31-ig lehet eldönteni, hogy ki jogosult a nyári 
gyermekétkeztetésre. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ilyen kevés létszámért érdemes üzemeltetni a konyhát? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Igen, mert az időseket is ellátjuk és a szociális étkeztetést is, ami legalább 200 fő és a 
nyári gyermekétkeztetést is. 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
Az előterjesztés 3. oldala: 

b.) A Rákóczi utcai tagintézmény  
- 2016. június 13-tól 2016. június 17-ig fogadja a Rákóczi utcai 

óvodába járó gyermekeket. 
Ez annyiban módosulna, hogy „2016. június 17.” helyett „2016. június 24.” lenne. 
 
9.40 órakor Keresztes Ferenc bizottsági tag eltávozott az ülésről, a bizottság a 
továbbiakban 3 fővel határozatképes. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom a gyermekek nyári 
napközbeni ellátásának megszervezését az előterjesztés határozat-tervezete szerint. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
50/2016. (V. 17.) PEB hat. 
Gyermekek nyári napközbeni ellátásnak 
megszervezése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2016. május 17. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
7./ Napirendi pont 
Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-14.1-15. azonosító számú, „A foglalkoztatás 
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázat kiírásra 
Sebők Márta PEB elnök 
A pályázati felhívásban szereplő támogatható tevékenységek által a beruházással a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde székhelyintézménye, 
Rákóczi utcai és Szent Lajos utcai tagintézménye és Szent Lajos utcai bölcsődéje 
lenne érintett. 
A tervezés alapján a pályázat összköltsége bruttó 150 millió forint, amely magába 
foglalja az eszközbeszerzés és a kivitelezés költségein kívül a projekt előkészítés, 
közbeszerzés, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság és a 
tartalék képzés költségeit is. 
A pályázat benyújtásának határideje 2016. május 23. A támogatás intenzitása 100 %. 
A pályázat címe: „Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
fejlesztése Lajosmizsén”. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
A fejlesztés az eredeti elképzeléseknek megfelelően alakult, hiszen a Rákóczi úti 
óvoda, székhely óvoda és a bölcsőde is fejlesztésben részesülhet. Eszközöket is 
bővíthetünk. Nagyon szeretném, ha ez a pályázat óvoda, bölcsőde tekintetében 
megvalósulhatna. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van esélyünk, hogy ezt megnyerjük? 
Basky András polgármester 
Igen. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra teszem 
fel a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy a TOI-14.1-15. azonosító számú pályázat benyújtásra kerüljön, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 



 12

51/2016. (V. 17.) PEB hat. 
Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-14.1-15. azonosító számú, 
 „A foglalkoztatás életminőség javítása családbarát, munkába 
 állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”  
elnevezésű pályázat kiírásra 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2016. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
8./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló vízi közművek 2015. évi 
üzemelésével kapcsolatos jelentés 
Sebők Márta PEB elnök 
A Bácsvíz Zrt küldött egy anyagot, melyben leírta, hogy bérköltségre fordítanak közel 
22 millió forintot. Az előterjesztés 1. mellékletében szerepel, hogy a vízszolgáltatási 
ágazatnál az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 18.292.000.- Ft. Ez mi? A csatorna 
garanciális. Erre miért kell pénz? 
Basky András polgármester 
A Bácsvíz Zrt vállalkozásként működik. A Lajosmizsére fordítandó költségek vannak 
ide leosztva, például a tisztító telepen felhasznált költségek is idetartoznak. A 
vízágazaton van plusz, a csatornán veszteség. Kimutatja azokat a költségeket, amik a 
víz- és csatornadíjnál kintlévőségek a Bácsvíz Zrt-nek. A költségek szeptembertől 
kezdődően jelentkeznek. A 7. oldali táblázatban egyetlen egy havi bérleti díj szerepel. 
Nem a mi hatáskörünk megbontani, hogy mennyi legyen a bérleti díj. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Van-e egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló vízi közművek 
2015. évi üzemeltetésével kapcsolatos jelentést, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
52/2016. (V. 17.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló vízi közművek 2015. évi üzemelésével kapcsolatos 
jelentés 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló vízi közmű- 
  vek 2015. évi üzemeltetésével kapcsolatos jelentést. 
  Határidő: 2016. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
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Sebők Márta PEB elnök 
10 perc szünet következik 10.05 órakor. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Ülésünket folytatjuk (10.15 óra). 
 
9./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezte átfogó 
beszámolója a 2015. évi tevékenységéről 
Sebők Márta PEB elnök 
Az elmúlt évben a legjelentősebb feladat volt az iskola felújítása, erre közel 30 millió 
forintot költöttünk. A magam részéről köszönöm Tengölics Judit IGSZ vezetőjének és 
a többi dolgozónak is a munkáját. Fontos, hogy a speciális étrendű gyermekeknek az 
étkeztetése is megoldódott. Milyen speciális problémák vannak a gyermekek 
étkeztetését illetően. 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Minden gyermeknek másfajta allergiája van. Van tejérzékenység is, ez kinőhető, van 
lisztérzékenység is, ez nem nőhető ki. A szülő ugyanannyi pénzt fizet a speciális 
ételért is, mint a normál ételért. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az étkezési díj bankon keresztül történő fizetése. Hogyan lehetne ezt megoldani? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
A jelzések szerint az óvodában és iskolában is teljesen ingyenes lesz az étkezés. Ez az 
ígéret volt. Az átutalásos befizetést nem tudjuk megoldani, inkasszóval igen, de ehhez 
a szülők nem igazán adják hozzájárulásukat, mert ők szeretik eldönteni, hogy mikor 
fizetnek. Az átutalásos rendszerrel a hiányzásokat nem tudjuk kezelni a jelenlegi 
dolgozói létszámmal. 
Ami felmerült a hivatali beszámolónál is, nálunk is ugyan olyan probléma a dolgozók 
bérezése, hiszen 80 %-a minimálbéren van foglalkoztatva. A takarítók, konyhai 
kisegítők minimálbéren vannak foglalkoztatva, a többi dolgozó pedig a 
közalkalmazotti bértábla szerint. Most már utoléri a szakdolgozók bérét a betanított 
dolgozók bére. 
Az intézménynél dolgozó közalkalmazottakra is legyen kiterjesztve a bérkompenzáció, 
ha a köztisztviselőknél ez megoldásra kerül. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolóját a 2015. 
évi tevékenységéről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
53/2016. (V. 17.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezte átfogó beszámolója a 2015. évi  
tevékenységéről 
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HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szerve- 
  zete átfogó beszámolóját a 2015. évi tevékenységéről. 
  Határidő: 2016. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
10./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2015. évi 
tevékenységéről 
Sebők Márta PEB elnök 
Az engedélyezett létszám 11 fő. A rendezvények száma és fajtája elég színes. 
Sokrétűen kielégíti a különböző korosztályokat és érdeklődési köröket. Vannak 
versenyek, fesztiválok, író-olvasó találkozók, majális, vásári forgatag, Lajosmizsei 
Napok, koncertek, jótékonysági gálaműsorok. Köszönjük az intézményben dolgozók 
munkáját. Szeretném megkérdezni az igazgató asszonyt, hogy kíván-e hozzátenni 
valamit a beszámolóhoz? 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgatója 
Nem. A feltett kérdésre válaszolok. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolóját a 2015. évi tevékenységéről. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
54//2016. (V. 17.) PEB jkv. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  
átfogó beszámolója a 2015. évi tevékenységéről 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámo- 
  lóját a 2015. évi tevékenységéről. 
  Határidő: 2016. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
11./ Napirendi pont 
A jegyző beszámolója az adóztatásról 
Sebők Márta PEB elnök 
2015. évben 487.411.000.- Ft adó folyt be. Ez részben köszönhető a magas szintű 
adóbehajtásnak, és a vállalkozók adófizetési hajlandóságának. 
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dr. Balogh László jegyző 
Szeretnénk megtartani ezt a szintet. Ahányféle adónem, annyiféle szabály vonatkozik 
rá. A behajtás jó hatással volt az adófizetésre. A rendszer bevezetésénél voltak néhány 
vállalkozónál problémák. Akinek problémája van, az fizetéskönnyítést kér. Minden 
vállalkozásnak próbálunk segíteni ilyen esetben. Öt éven belül mindenkitől próbáljuk 
behajtani az adót. 
Sebők Márta PEB elnök 
Szépek a számok, de az óvatos gazdálkodásról nem szabad elfeledkezni. 
Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás a napirendhez? Nincs. Aki elfogadja a jegyző 
beszámolóját a 2015. évre vonatkozó önkormányzati adóztatásról, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
55/2016. (V. 17.) PEB hat. 
A jegyző beszámolója az adóztatásról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a jegyző beszámolóját a 2015. évre vonatkozó önkormányzati  
                      adóztatásról.         
  Határidő: 2016. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
12./ Napirendi pont 
Együttműködési megállapodás megkötése Lajosmizse Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő 700. hrsz-ú ingatlan városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei 
építésére 
Sebők Márta PEB elnök 
Meghagytuk azokat a sarokpontokat, amik alapján a végleges szerződést el fogjuk 
készíteni. Az Akadémia is megírta az ő észrevételeit ezzel kapcsolatosan. Ami biztos, 
hogy a számadatok ettől nem változnak. Apróbb pontosítások zajlanak az 
Akadémiával. Mi elküldtük a végső változatot e-mail-en. Most ott tartunk, hogy a 
holnapi nap kell ahhoz, hogy azokat a pontosításokat, amikhez még további 
információ szükséges, le tudjuk tisztázni. Azokat a paramétereket, amiket itt 
megállapítottunk, azokat dolgozzuk bele a szerződésbe. 
dr. Balogh László jegyző 
A múlt héten csütörtökön beszéltem a győriekkel, múlt héten szerdán még nem 
kaptunk anyagot, hanem csütörtök este. Ezt mi másnap délre átdolgoztuk, beletettük a 
fékező pontokat és a garanciáinkat. Erre tegnap este nyilatkoztak. Amiket ők feltettek 
javaslatokat, azokra kell ismételten reagálni. Csütörtökön kaptunk anyagot, mi erre 
péntekre reagáltunk, ők péntekre nem tudtak reagálni. A szerződésbe azokat a 
pontokat beletesszük, amik nekünk érdekeink. 
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Belusz László bizottsági tag 
Meg kellene nevezni, hogy ki által tervezett a dokumentáció és ne tág fogalom legyen 
beleírva, hogy körülbelül, hanem valami konkrétabb. 
dr. Balogh László jegyző 
A kiviteli terv elkészítése több hónap. Ez a több hónap nem áll rendelkezésünkre. 
Szerződést úgy tudunk kötni, ha ismerjük a szerződés tárgyát. Építési szerződést akkor 
tudunk megkötni, ha rendelkezünk a kiviteli tervvel. A kiviteli terv, amikor elkészül, 
akkor tudjuk megkötni a végleges építési szerződést. 
Belusz László bizottsági tag 
Konkrét dolgokat kell beleírni, s olyan anyagot kell létrehozni, ami a pályázatnak is 
megfelel és nekünk is. A rendelkezésre álló tervet bele kell tenni mellékletként. Bele 
kell írni, hogy a szakhatósági állásfoglalásokkal kiegészítjük. Ha van munkaközi terv, 
akkor azt is bele kell tenni. Jogi részen hagyatkozom a jegyző úr és a polgármester úr 
véleményére. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Jogilag a kiviteli terv az pontosítható, ha ez nincs meg, abból nem biztos, hogy mi 
jövünk ki jól. 
Basky András polgármester 
Amikor a közbeszerzés lezajlott, akkor az anyag a testület elé fog kerülni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Megtárgyalta a bizottság, döntést nem hozunk, és kérjük a minél pontosabb 
megjelöléseket mindenben. 
Kérdezem, hogy az egyebek napirendi pont keretében van-e még valakinek kérdése, 
bejelentenivalója, hozzászólása? 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Kasnyikné Földházi Tündit felhívtam és tettem olyan javaslatot, hogy összegyűjtenénk 
a szemetet egy kinti dűlőben, és mi is adnánk hozzá fizikai segítséget. Gyakorlatilag 
amióta a szeméttelep megszűnt, odapakolják ki a szemetet. Összefogunk és segítünk 
valamit kidolgozni, hogy ezen a dűlőn is sikerüljön a szemétnek a megszüntetése. 
Van olyan üres tanya, ahova behordják a szemetet. A törvény szerint azt kell 
megbüntetni, akinek a tanyáján a szemét van, de szerencsétlen tulajdonos nem tehet 
róla. Ehhez a szemétgyűjtéshez szeretném az Önkormányzat segítségét is kérni. Így 
nem tudjuk a fákat sem ritkítani, csak akkor, ha a szemét eltűnik. 
Sebők Márta PEB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 
 

K.mf. 
 

 
  Sebők Márta sk.     Belusz László sk. 
  PEB elnök      PEB tagja 
         jkv. aláírója 
 



 17

 
 
 
 


