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A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  2016. február 23-án  
megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 

 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
10/2016. (II. 23.) PEB hat. XXIII. Lajosmizsei Napok programtervezetének 

elfogadása 
11/2016. (II. 23.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2016. (….) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. 
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

12/2016. (II. 23.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2016. (….) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

13/2016. (II. 23.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2016. (….) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

14/2016. (II. 23.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …../2016. (….) önkormányzati 
rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

15/2016. (II. 23.) PEB hat. Területszerzéssel kapcsolatos döntés meghozatala 
16/2016. (II. 23.) PEB hat. Az ALEXA-DENT Kft. és Lajosmizse Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete között 
létrejött egészségügyi feladat-ellátási szerződés 
módosítása  
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2015 február 23-án, de: 11.15 órakor a 
Városháza Dísztermében megtartott bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
Belusz László bizottsági tag később fog érkezni. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető 
      Szilágyi Ödön önkormányzati irodavezető 
      Guti Istvánné  Művelődési Ház igazgató 
      Tengölics Judit IGSZ vezetője 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      Hajdu Zoltánné bölcsődevezető 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Az együttes 
bizottsági ülés miatt csúszott el az ülésünk. Megállapítom, hogy ülésünk 
határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 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? Nincs. Nekem lenne egy módosító javaslatom, hogy a meghívó 
szerinti 5.) napirendi pont (Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet 
követő három évben) kerüljön levételre, s helyette  
az „Az ALEXA-DENT Kft  és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete között létrejött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása” című 
napirendi pont kerüljön felvételre és a napirendi pontok tárgyalását a Lajosmizsei 
Napokkal kezdenénk. Aki a meghívó szerinti napirendi pontokat ezzel a módosítással 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
1./ XXIII. Lajosmizsei Napok programtervezetének    Basky András 
     elfogadása        polgármester 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek …./2016. (…..) önkormányzati rendelete a nem közmű- polgármester 
     vel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
     közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András 
     ……/2016. (….) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi  polgármester 
     támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szó- 
     ló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításról 
 4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András 
     …./2016. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondos-  polgármester 
     kodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 5/2011. (V.20.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról 
5./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András 
     ....../2016. (….) önkormányzati rendelete a 2015. évi költség-  polgármester 
     ségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet mó- 
     dosításáról 
6./ Területszerzéssel kapcsolatos döntés meghozatala     Basky András 
            polgármester 
7./ Az ALEXA-DENT Kft  és Lajosmizse Város Önkormány-   Basky András 
      zatának Képviselő-testülete között létrejött egészségügyi     polgármester 
      feladat-ellátási szerződés módosítása 
 
1./ Napirendi pont 
XXIII. Lajosmizsei Napok programtervezetének elfogadása 
Sebők Márta PEB elnök 
Megpróbálunk a szerény lehetőségeinkhez képest a Lajosmizsei Napok programjának 
színvonalán emelni, hogy a lajosmizsei lakosokat ki tudjuk csábítani a 
rendezvényekre. Tegnap az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésén abban 
maradtunk, hogy bizonyos művészekkel egyeztetünk, s megkértük a Művelődési Ház 
igazgatóját, hogy tárgyaljon ez iránt. A bizottság tegnap a Csík zenekar, az Illés 
emlékkoncert, valamint Pintér Tibor közreműködésével a Lovas színház mellett 
döntött. Kérdezem Guti Istvánnét, hogy mit sikerült ez ügyben intézni? 
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatója 
Pintér Tiborral sikerült beszélni, a Lovas színház előadását 4 órás kezdéssel el tudják 
vállalni augusztus 20-án. „Musicalek lóháton” lenne a színdarab. Kellene nekik a 
lovak miatt egy 40 x 20 m-es földdel borított terület és hangtechnika is kell hozzá. 
Gondoltam az Iskola-tó környékére, viszont akkor az egész napos rendezvényt oda 
kellene összpontosítani a hangtechnika miatt. Nagyon kedvező árat mondott, 590.000.- 
Ft + ÁFA, azaz: kb. 750.000.- Ft. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A Szabadság téren kellene találni olyan területet, hogy ez megoldható legyen. 
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Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatója 
A Csík zenekarnak nem jó az időpont. Helyette lehetne a Gajdos együttes, ez népzene, 
60 perc lenne a fellépési idő, s ez 350.000.- Ft +ÁFA lenne. A Gajdos együttes műsora 
a gálaműsor (Jász néptánc együttes, lajosmizsei néptáncosok, fellépők) után lehetne, s 
ez augusztus 18-án. 
Basky András polgármester 
A nagyváradi énekkar férfi kórusa is szép műsort tudna adni, 50 fős a létszámuk. 
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatója 
Augusztus 19-én kérdéses a Tóth Vera koncert, 30 perc lenne a fellépési idő, s 
270.000.- Ft + ÁFA, azaz: 350.000.- Ft. 
Az Illés emlékkoncert is augusztus 19-én lenne 90 percben, s bruttó 370.000. Ft. 
Basky András polgármester 
4 millió forint a Művelődési Háznak ezekre a plusz dolgokra rendelkezésre áll.  
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Marsi Katalin a Nőegylet elnöke is beszélt egy német vendégcsoporttal, velük is fel 
lehetne venni a kapcsolatot. 
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatója 
Én javasolnám a gálaműsort is kinn a parkban. A tűzijáték előtt lenne a gála koncert és 
az Illés Emlékkoncert. 
Basky András polgármester 
A fellépőknek mindenképpen fedett színpad kell kint a központi parkban. 
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgatója 
Két zenekar van még, akiknek helyet kell biztosítani a fellépéshez, az egyik a Borbély 
Károly féle, a Horgany Rock együttes, ami lehetne az Illés emlékkoncert után, és a 
Rulett együttes, (akit a Magyar Víz Kft támogat), s ez utóbbi a Tűzijáték után lenne. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Köszönöm. Van-e még e napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény? Amennyiben 
nincs, javaslom a XXIII. Lajosmizsei Napok programtervezetét elfogadásra azzal, 
hogy a Lovas színház Pintér Tibor főszereplésével, az Illés emlékkoncert, és a Gajdos 
együttes legyen benne a programban, valamint még egyéb elhangzott kiegészítések, 
aminek kapcsán megbízza a Művelődési Ház igazgatóját, hogy folytasson le tárgyalást. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2016. (II. 23.) PEB hat. 
XXIII. Lajosmizsei Napok programtervezetének 
elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
  XXIII. Lajosmizsei Napok programtervezetét azzal, hogy a Lovas  

színház Pintér Tibor főszereplésével, az Illés emlékkoncert és a Gajdos  
együttes legyen benne a programban, valamint még egyéb elhangzott   
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kiegészítések, aminek kapcsán megbízza a Művelődési Ház igazgatóját, 
folytasson le tárgyalást. 

  Határidő: 2016. február 25. 
  Felelős:  A bizottság 
    
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Minden évben meg kell határozni a szennyvíz ürítés költségét A hulladékszállítási 
közszolgáltatási szerződésünk a közszolgáltatóval 2017. december 31-vel lejár. Az 
alapdíj alkalmanként 4.395.- Ft + ÁFA, az ürítési díj 345.- Ft/m3. Ezzel kapcsolatban 
van-e kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 
szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés 
3. sz. melléklete szerint elfogadja a hozzá tartozó 1. sz. melléklettel együtt, hogy az 
alapdíj 4.395.- Ft + ÁFA/alkalom, az ürítési díj 345.- Ft/m3, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
11/2016. (II. 23.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonat- 
  kozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) önkor- 
  mányzati rendelet módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint 
  a hozzá tartozó 1. sz. melléklettel együtt, hogy az alapdíj 4.395.- Ft + 
  ÁFA/alkalom, az ürítési díj 345.- Ft/m3 legyen. 
  Határidő: 2016. február 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Sebők Márta bizottság elnöke 
Először a meghívó szerinti 3. napirendi pontot tárgyaljuk, majd utána a 2-at. 
A Mizse-Gastro Kft 2016. április 01-től az árakat 495.- Ft + ÁFA összegben + 40.- Ft 
szállítási díj ellenében kívánja meghatározni. Eddig 455.- Ft + ÁFA volt. Kérdés, 
vélemény, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. Amennyiben elfogadjuk 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendeletének  
módosítását az előterjesztés szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, 
hogy a bizottság 4 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
12/2016. (II. 23.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
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 alapellá- 

tásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendeletének módosí-
tásását. 

  Határidő: 2016. február 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
11.40 órakor megérkezett Belusz László bizottsági tag, a bizottság a továbbiakban 5 
fővel határozatképes.  
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Elkészült a rendelet-módosítás. Rostásné Rapcsák Renáta készítette az előterjesztést. 
Kérdezem, hogy a térítési díjak befizetése hogyan történik az iskolában, az óvodánál 
és a bölcsődénél? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Az iskolánál előre meghirdetett időpontban 3 nap van, óvodánál 2 nap van kijelölve 
minden hónapban és az IGSZ pénztárába kell befizetni. Az iskolában térítésmentesen 
étkezőknek év elején leadják a nyilatkozatát. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Utalásos módszerrel miért nem lehet? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
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Az óvodában tárgyhóra fizetik az étkezést és utána jóvá vannak írva, ha valaki 
hiányzik. Előre mindenkinek ki lehetne állítani a számlát, utalással teljesíteni nem 
lehet. 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kecskeméten miért lehet? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Csoportos beszedési megbízással lehet ott is. Tavaly nyilatkoztattuk a szülőket, de 
kevés szülő volt, aki ezt vállalta volna. Egyetlen egy szülőt nem küldtünk el, hogy nem 
tudta befizetni az ebédtérítést. Nincs olyan, hogy nem tudja megoldani. A csoportos 
beszedési megbízásnak olyan magas lenne a költsége, ami az intézményt terhelné, 
hogy meggondolandó. 
Belusz László bizottsági tag 
Miért nem lehet minden hónap 10-ig befizetni az ebédtérítési díjakat? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Nehéz a nyomonkövetés. Az ide-oda rendezgetés sokkal nagyobb problémát okoz. 
Ha lesz ilyen integrált program, akkor újra meg fogjuk vizsgálni ennek a lehetőségét. 
A jelenlegi rendszerben ezt nem tudjuk megoldani. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Aki elfogadja az 
előterjesztés 1. mellékletét képező gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosítását a kiosztott új melléklettel együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
13/2016. (II. 23.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénz- 
   ügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

tületnek az előterjesztés 1. mellékletét képező gyermekvédelmi  
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének módosítását a kiosz- 
tott új 2. melléklettel együtt. 
 
Határidő: 2016. február 25. 
Felelős:     A bizottság 

 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (….) 
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnöke 
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A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletet több 
pontban kellett módosítani. 
1./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (október-november hó) 
kompenzációjára 2.339.991 Ft – ezen belül működési célú támogatás államháztartáson 
belülre 947.000.- Ft. 
2./ Előleg – 586 722 Ft - kiegészítő támogatásként kapott összeg visszavonása 
(személyi juttatás). 
3./ pont: a gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés 
biztosítására – 189.200 Ft 
4./ A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 1.788.600.- Ft . 
5./ 2015. november 01. naptól –december 31. napig (87 fő egyéb közfoglalkoztatási 
pályázatok támogatása 80-100 % támogatás) – összesen: 21.760.357 Ft támogatás 
érkezett. 
6./ Az Önkormányzat 2014. évi beszámoló során teljesített túlfizetésének 
visszautalása, 2.875 Ft. 
7./ 2014. évi elszámolása alapján visszafizetett állami támogatás (rendszeres szociális 
segély) összege 23.000 Ft. 
8./ 2015. évi elszámolása alapján visszafizetett állami támogatás (lakásfenntartási 
támogatás, szociális ágazati pótlék, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) összege 
246.230 Ft. 
9./ Kiemelt előirányzatok rendezése a Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai 
épülete között. 
10./ Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének 
bővítése - KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 – pályázat szállítói kifizetés előirányzatának 
rendező tétele. 
11./ Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének 
bővítése - KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 – pályázat teljesítési előirányzatának rendező 
tétele. (A jogszabályi előírások szerinti átcsoportosítás.) 
12./ A Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének 
bővítése - KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 – pályázathoz beérkezett szállítói 
végszámlák rendező tétele. 
13./ Lajosmizse, külterület 0406 hrsz. alatti ingatlanrész értékesítéséből származó 
bevétel 140.000 Ft, mely felhalmozási bevétel. 
14./ Lajosmizse, belterület 1766/4 hrsz. alatti közterület kisajátításából származó 
bevétel 4.630.000 Ft, mely felhalmozási bevétel. 
15./ 2015. november hónapban a BÁCSVÍZ Zrt. által beszedett vízközmű-fejlesztési 
hozzájárulás elszámolása megtörtént, 2015. december 10. napon átutalt összeg: 96.520 
Ft. 
16./ Az Iskola-tó fejlesztésére befolyt támogatás összege 3.590.000 Ft, mely 
céltartalék részét képezi.  
17./ Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, bérbeadásából származó bevétel (pl. 
közterület használat, bérleti díjak, kamatbevétel, stb.) – összege 4.080.273 Ft. 
18./ Év végi rendező tételek adóbevételek teljesítéshez történő igazítása – 
összege: 45.008.000 Ft - az általános tartalék emelkedését eredményezik. 
19./ Év végi rendező tételek sajátos felhalmozási bevételek teljesítéshez történő 
igazítása összege: 273.000 Ft. 



 9

20./ A Babérkoszorú Temetkezési Kft (kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 
befizetett összeg) 450.000 Ft, mely a beruházások részét képezi. 
21./ Önkormányzat 2015. évi előirányzatán a lemondás és pótigény átvezetése – 
összesen: 8.204.154 Ft növekedés átvezetése. 
22./ Év végi rendező tételek egyes jövedelempótló támogatások teljesítés adathoz 
történő igazítása – összege - 5.389.027 Ft 
23./ : A közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatás 140.000 Ft  rendezése 
24./ A települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása – teljesítéshez történő rendezés 580.000 Ft  rendezése  
25./ A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások előirányzatinak rendezése.  
26./ a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. október-november hó 
kompenzációjára 283.718.Ft. 
27./ 2015. október-november hó kompenzációjára – IGSZ: 873.873 Ft és a Művelődési 
Ház: 223.520 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg. 
28./ Év végi rendező tétel: 2015. évi költségvetési előirányzatok teljesítéshez történő 
rendezése IGSZ 
29./ Év végi rendező tétel: 2015. évi költségvetési előirányzatok teljesítéshez történő 
rendezése (Művház) 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele?  
Nincs. Aki ezekkel a módosításokkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
14/2016. (II. 23.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (….) 
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
 Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rende- 
 letének módosítását. 
 Határidő: 2016. február 25. 
 Felelős:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Területszerzéssel kapcsolatos döntés meghozatala 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A 2605/89 helyrajzi szám alatti 38 m2 területet ingyen és bérmentve kapnánk, míg a 
2605/91 helyrajzi számú 227 m2 nagyságú ingatlan átadása térítés ellenében történne 
adásvételi szerződés keretében, ennek az értéke értékbecslés szerint 158.900.- Ft, ezt 
meg kell vásárolni. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom 
az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a 260/91.helyrajzi számú, 227 m2 
nagyságú ingatlan 158.900.- Ft vételár fejében helyi közút céljára megvásárlásra 
kerüljön. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2016. (II. 23.) PEB hat. 
Területszerzéssel kapcsolatos döntés meghozatala 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a  

260/91.helyrajzi számú, 227 m2 nagyságú ingatlan 158.900.- Ft 
vételár fejében helyi közút céljára megvásárlásra kerüljön. 
Határidő: 2016. február 25. 
Felelős:     A bizottság 

7./ Napirendi pont 
Az ALEXA-DENT Kft. és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete között létrejött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása  
Sebők Márta bizottság elnöke 
Dr. Dutkon Alexandra 2016. 02.08-án kelt levelében jelezte, hogy a rendelőhöz tartozó 
2 db öltöző egyike közös használatú az intézménnyel, viszont a rezsi költséget az 
önkormányzat a részére számlázza ki. Kérte, hogy a költségeket a közösen használt 
öltöző vonatkozásában közösen viseljük.  
Jelenleg 25,31 m² ténylegesen használt terület után kerül kiállításra a számla, a 
jóváhagyást követően 24,59 m² ténylegesen használt területre kerül kiszámításra.  
Ez havonta 446.- Ft különbséget jelent, amely éves szinten 5.352.- Ft-tal kevesebb 
fenntartási költséget jelent az ALEXA-Dent Kft. részére. 
Kérdés, észrevétel nincs, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
16/2016. (II. 23.) PEB hat. 
Az ALEXA-DENT Kft. és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete között létrejött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása  

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizott- 
   sága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesz- 
   tés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2016. február 25. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
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 12.00 órakor 
berekesztem. 

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