
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
Ikt. sz.: LMKOH/2/7/2017. 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2017. február 14-én  (kedden) 9.00 órakor 
megtartott bizottsági üléséről 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya 
 
15/2017. (II. 14.) PEB hat. Lakossági járda felújítási pályázat egyedi 

támogatása 
 
16/2017. (II. 14.) PEB hat. Zárt ülés elrendelése 

 
17/2017. (II. 14.) PEB hat. A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő,  

Bartók Béla út és a vasút kereszteződésben 
található 1591/4. helyrajzi szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos  döntések meghozatala 
 

18/2017. (II. 14.) 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 

 
19/2017. (II. 14.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2017. (….) önkormányzati 
rendelete  a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
20/2017. (II. 14.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2017. (….) önkormányzati 
rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. 
(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
21/2017. (II. 14.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2017. (….) önkormányzati 
rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
22/2017. (II. 14.) PEB hat. A Magyar Máltati Szeretetszolgálat Egyesület 

2016. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2017. február 14-én (kedden) 9.00 órakor, a 
Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc  bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
    
Tanácskozási joggal megjelentek: 
  
   Basky András  polgármester 
   dr. Balogh László  jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska  aljegyző 
   Orbán Antal   települési képviselő 
   Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
   Gulyás Attiláné  pénzügyi munkatárs 
   Őze Angéla   mb. pénzügyi irodavezető 
   Tengölics Judit   IGSZ vezetője 
   Kocsis Györgyné  óvodavezető 
   Guti Istvánné   Művelődési Ház igazgató 
   Varga Mária   Könyvtár munkatársa 
   Pethő Zoltán   kérelmező 
   Szerencsés Pálné  kérelmező 
   Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
   dr. Tóth Andrea  irodavezető 
   Szilágyi Ödön  irodavezető 
 
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 ezen kívül, hogy van-e még valakinek más kiegészítő, illetve 
módosító javaslata? Amennyiben nincs, én azt kérném, hogy a meghívó szerinti 5./ 
napirendi pont (Lakossági járda felújítási pályázat egyedi támogatása) tárgyalásával 
kezdjünk, s a meghívó szerinti 6./ napirendi pont (A Lajosmizse belterületén 
elhelyezkedő, Bartók Béla út és a vasút kereszteződésben található 159/4. helyrajzi 
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szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala)  tárgyú napirendi ponttal 
folytassuk ülésünket, mivel mindkét napirendhez vendégek érkeztek. A továbbiakban 
sorban haladunk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával. Aki ezt így 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Lakossági járda felújítási pályázat egyedi támogatása  Basky András 
          polgármester 
2./ A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Bartók Béla  Basky András 
     út és a vasút kereszteződésében található 1591/4. hely-  polgármester 
     rajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 
 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András 
     ……/2016. (….) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi polgármester 
     támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
     8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András 
     ……/2017. (….) önkormányzati rendelete a személyes gon-  polgármester 
     doskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011.    
     (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
5./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének   Basky András 
     …../2017. (…) önkormányzati rendelete a 2016. évi költség-         polgármester 
     vetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet mó- 
     dosításáról 
 
6./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének    Basky András 
      ……/2017. (….) önkormányzati rendelete a 2016. évi költség-    polgármester 
      vetésről szóló 23/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelet mó- 
      dosításáról 
 
7./ A Magyar Máltati Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló     Basky András  
      szakmai beszámolójának elfogadása         polgármester 
 
8./ Egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lakossági járda felújítási pályázat egyedi támogatása 
Sebők Márta PEB elnök 
Szerencsés Pálné Katikát köszöntöm, mint az önkormányzat nyugdíjasát, aki 
benyújtotta lakossági járda felújítási pályázatát. Kérném, hogy mondja el a kérelmét. 
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Szerencsés Pálné kérelmező 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Lajosmizse, Bem utca 24. szám alatt lakom, s járdát 
szeretnénk felújítani, mert nagyon rossz állapotban van. Nem lehet fűnyírózni, tele van 
résekkel. Ehhez kérjük a támogatást. A kérelemben meg van jelölve, hogy mit 
szeretnénk. Méltányossági elbírálást szeretnénk kérni, mert akiket érint, mindannyian 
nyugdíjasak vagyunk. Ez a járda felújítás a város részére is szép lenne. A teljes költség 
80 % - át szeretnénk kérni. A bizottság tagjaira bízzuk, hogy mennyit kaphatunk. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Mindenképpen támogatandó a kérelem. 
Sebők Márta PEB elnök 
2.210.000.- Ft lenne ennek a járdának a felújítása. 
Keresztes Ferenc PEB tag 
Különösen az Árpád utcai rész nagyon rossz, balesetveszélyes, takaríthatatlan, s 
gyomosodik is. Én mindenképpen javaslom és támogatom és javaslom, hogy a többi 
bizottsági tag is támogassa. 60 % lehet, amit a bizottság dönt el, de méltányosság 
alapján a bizottság javaslatot tehet magasabb mértékre is. 
Sebők Márta PEB elnök 
Én egyetértek a 80 %-os támogatással és javaslom is. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2017. (II: 14.) PEB hat. 
Lakossági járda felújítási pályázat egyedi 
támogatása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
  az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a lakossági járda fel- 
  újításának költségét 80 %-ban vállalja fel az Önkormányzat. 
  Határidő: 2017. február 17. 
  Felelős:     PEB 
 
Szerencsés Pálné kérelmező 
Nagyon köszönöm a lakók nevében a támogatást. Mindenkinek jó egészséget kívánok. 
Még egy kérésem lenne, hogy a Bem utca térköves, a gyári házakig beton lehetne. 
Szeretnénk, ha az E-5-ös útig jó út lenne. Köszönöm. Majd erre vonatkozóan is 
nyújtunk be kérelmet. 
 
 
2./ Napirendi pont 
A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Bartók Béla út és a vasút 
kereszteződésben található 1591/4. helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos 
döntések meghozatala 
Sebők Márta PEB elnök 
Megkérném Sápi Tibort, hogy mondjon erről néhány szót. 
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Sápi Tibor alpolgármester 
Egy közterületbe való becsatolásról van szó. Az önkormányzat megvásárolná a 
tulajdonosoktól az anyag szerint ezt a területet. A vásárlási ár két részből áll, vételi ár 
724.000.- Ft, mely megoszlik a tulajdonos és a haszonélvező között, és amikor a 
kerítés áthelyezésre kerül, s az önkormányzat további 500.000.- Ft-ot fizet, s így a 
teljes megvásárlási ár 1.224.000.- Ft, a terület nagysága 362 m2. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Megkérném a jelenlevő Pető Zoltán urat, hogy mondja el, amit szeretne. 
Pető Zoltán  
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Amikor 2015-ben meghalt az édesapám, a 
testvéremmel összeültünk, hogy egy üvegtetős valamit szeretnénk építeni. Kovács 
Gábor megmondta, hogy van egy rész, amit az Önkormányzat kisajátít. Közösen 
építettünk fel egy kertészetet. 15 millió forintos vissza nem térítendő támogatást 
kaptam volna, 5 millió forintos önrésszel. 4.780.000.- Ft-ra lett felértékelve ez a 
földterület, amit most Önök 1 millió forintért szeretnének megvásárolni. Leültünk a 
testvéremmel és ügyvéddel, hogy próbáljunk meg reális összeget kitalálni. Ha mindent 
beleszámolunk, a kerítés áthelyezés is pénzbe kerül. Az ügyvédem és az ingatlan 
szakértő azt mondta, hogy 4.500.000.- Ft-ot fogadjak el. A kaput is át kell helyezni, 
vizet vezetni, kazánokat áthelyezni, fűtést megoldani. Ezt a 3 millió forintot reális 
összegnek tartom plusz a 1,5 millió forint a kerítés áthelyezés. Az 1.200.000.- Ft-os 
árajánlatot nem tudjuk elfogadni. Ha ez bárkivel megtörténne, más így látná, hogy 
nagyon komoly veszteség érte a családot. Ezt a kertészetet magunk is meg tudjuk 
csinálni. A 4,5 millió forint teljesen reális összeg. 362 m2 ez egy önálló portának is 
megtenné. Keserves küzdelem árán tudtuk ezt a kertészetet fenntartani. Én a 4,5 millió 
forintot tartanám reálisnak, kérném a Tisztelt Polgármester Urat és a Bizottságot, hogy 
ezt fogadják el. Ennek a kertészetnek május végéig fel kell épülni és fel is fog. 
Sebők Márta PEB elnök 
Javaslom, hogy a továbbiakban zárt üléssel folytassuk az ülést. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
16/2017. (II. 14.) PEB hat. 
Zárt ülés elrendelése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága úgy dönt, hogy a napirendet zárt ülés keretében 
  tárgyalja, tovább az Önkormányzat üzleti érdekeire figyelemmel. 
  Határidő: 2017. február 17. 
  Felelős:     PEB 
 
 
 
Zárt ülés  9.50 órától 
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Nyílt ülés folytatása. 
10.15 órakor visszaérkezett Pető Zoltán az ülésre. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előterjesztett anyag szerint ez a 725.000.- Ft, illetve az 500.000.- Ft a jelenlegi árak 
szerint rendelkezésre állnak. Ha azt nem fogadja el Ön, akkor független szakértőt 
fogunk felkérni, hogy értékelje fel a területet, ebben nincs benne a haszon. Egy 
független igazságügyi szakértő az elmaradt haszonnal kapcsolatban fog döntést hozni. 
Basky András polgármester 
Vagy pénteken tudunk dönteni, vagy március közepe a következő testületi ülés. Ha a 
szakértő tud döntést hozni péntekig, akkor pénteken fogunk dönteni a testületi ülésen. 
Pethő Zoltán kérelmező 
Mi van akkor, ha a független szakértő többet fog tudni megállapítani? 
Basky András polgármester 
Akkor azt kell elfogadnunk. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt el tudja fogadni a kérelmező? 
Pethő Zoltán kérelmező 
Igen, rendben van. 
Sebők Márta PEB elnök 
Akkor úgy döntöttünk, hogy az ügyben független igazságügyi szakértő kirendelését 
kérjük. Elfogadjuk az előterjesztésben lévő határozat-tervezetet, hogy ha a tulajdonos 
nem fogadja el az Önkormányzat ajánlatát, akkor független igazságügyi szakértő 
kirendelését kérjük. 
Pethő Zoltán kérelmező 
Nem fogadom el a javasolt árat. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előterjesztésben lévő ajánlatot a tulajdonos nem fogadta el, ezért független 
igazságügyi szakértő véleményét kérjük az ármegállapítás érdekében az ingatlan 
értékére és az elmaradt haszonra vonatkozóan. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
17/2017. (II. 14.) PEB hat. 
A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő,  
Bartók Béla út és a vasút kereszteződésben található 
1591/4. helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos  
döntések meghozatala 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mivel 
  a tulajdonos az előterjesztésben lévő ajánlatot nem fogadta el, ezért  
  független igazságügyi szakértő véleményét kérje ki az ármegállapítás 
  érdekében az ingatlan értékére és az elmaradt haszonra vonatkozóan. 
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  Határidő: 2017. február 17. 
  Felelős:     PEB 
 
3./ 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 PEB elnök 
Az IGSZ kimutatása szerint már 3 éve nem változott az iskolai gyermekétkeztetés 
térítési díja, 430.- Ft + ÁFA az iskolai ebéd, menza térítési díja, s az óvodai étkeztetés 
335.- Ft. Egy napra jutó gondozási díj 300.- Ft. A szünidei gyermekétkeztetés a 
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetésére 
vonatkozik. A szünidőre ingyenes a szünidei gyermekétkeztetés. Ezzel kapcsolatban 
kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést. Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
18/2017. (II. 14.) 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 Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermek- 
  védelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 
  szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2017. február 17. 
  Felelős:     PEB 
 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (….) 
önkormányzati rendelete  a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
A szociális étkeztetést kiszállítással együtt a Mizse Gasztro Kft tudta vállalni, úgy, 
hogy ő is emelt árat. Az elmúlt évben 495.- Ft/fő/nap áron volt az ebéd térítési díja, a 
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kiszállítás költsége 40.- Ft volt, most ez 100.- Ft lenne háztartásonként naponta, így 
egyszemélyes háztartásnál 595.- Ft-ba kerül plusz ÁFA a szociális étkeztetés. Ezt én 
soknak tartom. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A kiszállítás külterületre is vonatkozik, nem csak belterületre, s így a nagy távolság 
miatt történt a szállítási díj emelése. A valós költségei kézzelfoghatóan többek. A régi 
ár és a valós költségek között jött ez a 100.- Ft + ÁFA. 
A nappali ellátás 455.- Ft + ÁFA. Nappali ellátás keretében igénybe vett étkezésért 
fizetendő intézményi térítési díj 455,- Ft/fő/nap. 
 
A szociális étkezésért fizetendő intézményi térítési díja: 
Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja 495,- Ft/fő/nap, az ebéd szállítási díja 
100,- Ft/háztartás/nap  
 
 A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja szociális segítés esetén 820,- Ft/fő/óra,    
 személyi gondozás esetén 650,- Ft/fő/óra 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele ezzel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, elfogadásra javaslom a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosítást. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
19/2017. (II. 14.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2017. (….) 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 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szemé- 
  lyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011.  
                      (V. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2017. február 17.  
  Felelős:     PEB 
 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) 
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
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A 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet több ponton módosításra 
került. 
1./ Közfoglalkoztatási program támogatására 2016. október hónapra 6.159.109 Ft 
támogatás érkezett. 
2./ Közfoglalkoztatási program támogatására 2016. november hónapra 6.491.173 Ft 
támogatás érkezett.  
3./ Közfoglalkoztatási program közvetlen-és anyagköltség támogatására 1.030.571 Ft 
támogatás érkezett. 
4./ 7.187.274 Ft közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg került kiutalásra az 
Önkormányzat részére. 
5./ Közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak támogatási forrásból el nem 
számolható költségeinek támogatására forrás. 
6./ Közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadások kerültek átvezetésre az általános 
tartalékba. 
7./ Feladatellátás változása miatt néhány helyen növekedés volt, néhány helyen 
csökkenés. 
8./ Október havi kompenzáció 863.781.- Ft a működési célú költségvetési támogatás. 
9./ November havi kompenzációra 938.584 Ft. 
10/ 2016.évi kompenzációjára kiutalt előleg miatti levonásba helyezett összeg -
592.597 Ft. 
11./ 2016. évi október (546.834 Ft), november (520.909 Ft), december (505.017 Ft) 
havi szociális kiegészítő ágazati pótlék–összesen 1.572.760 Ft. 
12./ Szociális ágazati pótlék támogatás 731.811 Ft. 
13./ Gyermekvédelmi kedvezmény támogatására Erzsébet utalvány. 
14./ Az ágazati pótlék jogcímen támogatás elszámolásából adódóan 14.429 Ft 
visszafizetési kötelezettség keletkezett. 
15./ A 200 millió forintot megkaptuk, átvezetésre került céltartalékba. 
16./ Év végi rendező tétel: Egyéb felhalmozási célú kiadások rendezése 
17./ Arany János tehetséggondozó program 20.000.- Ft. 
18./ 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye hulladékszállításra. 
19./ Év végi rendező tétel: A Ellátottak pénzbeli juttatásain belül a települési 
támogatások, köztemetés kiadási előirányzatainak rendezése. 
20./ „Az Ifjúság kezében Európa jövője” Európai Uniós pályázat kapcsán 14.500 EUR 
(4.458.605 Ft) támogatást kapott az Önkormányzat. 
21./ TOP-1.4.1-15 pályázathoz 893.016 Ft önkormányzati önrész biztosítása. 
22./ TOP-1.4.1-15 pályázathoz akadálymentesítési tervfejezet elkészítése 150.000 Ft 
értékben. 
23./ Év végi rendező tételek-adóbevételek teljesítéshez történő igazítása – összege: 
49.026.589 Ft. 
24./ Év végi rendező tételek működési bevételek teljesítéshez történő igazítása – 
összege: 5.256.778 Ft. 
25./ A Temetkezési feladatok fejlesztésére 2016. évben el nem költött források 
elkülönítésére a céltartalékok 17. sorában kerül sor. 
26./ Év végi rendező tételek felhalmozási bevételek teljesítéshez történő igazítása 
– összege: 115.569 Ft 
27./ Munkáltatói kölcsöntörlesztésekből adódóan 57.926 Ft többletbevétel keletkezett. 
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28./ Költségátvezetés dologi kiadásokból a beruházásokba. 
29./ A Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása. 
30./ Rendező tétel. Környezetvédelmi alap. Általános tartalékból a céltartalékba 
történő áthelyezés. 
31./ Rendező tétel. Iskola-tó fejlesztés. Általános tartalékból a céltartalékba történő 
áthelyezés. 
32./ Államháztartáson belüli tétel. 
33./ Burzás pályázat 25.000.- Ft átvezetése. 
34./ Villamoshálózat felújításához a dologi kiadásokból 295.990 Ft átcsoportosítása 
szükséges  
35./ Telefonközpont bővítése miatt 770 Ft átcsoportosítás szükséges a Dologi 
kiadásokból a Beruházások közé. 
36./ Kamerarendszer kialakításához bővítés szükséges, emiatt 203.133 Ft 
átcsoportosítás szükséges az Egyéb eszközök beszerzése sorról. 
37./ Éven belüli halmozott bankbetétek elhelyezése esetében is szükséges az 
előirányzatok év végi rendezése 
38./ Technikai jellegű módosítások. 
39./ Év végi rendező tételek. 
40./ Év végi rendező tételek. 
41./ Év végi rendező tételek 
42./ Év végi rendező tételek 
43./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. október havi kompenzációjára 
139.446 Ft. 
44./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016.november havi 
kompenzációjára 136.398.- Ft 
45./ Foglalkoztatottak 2016.évi kompenzációjára kiutalt előleg miatti levonás a KÖH 
részére intézményfinanszírozásként levonásba helyezett összeg -73.922 Ft. 
46./ 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás póttagok, terembérleti 
költségek díjával kapcsolatos többletköltségek pénzügyi fedezetére 147.000 Ft 
póttámogatást biztosított. 
47./ A népszavazással kapcsolatos kiadásaink. 
48./ A Hivatal vírusírtó licencet vásárolt 558.296 Ft értékben, melynek időtartama 3 
év. 
49./ 2016. október havi kompenzációjára az IGSZ részére intézményfinanszírozásként 
kapott összeg 334.445 Ft. 
50./ 2016. november havi kompenzációjára az IGSZ részére 
intézményfinanszírozásként kapott összeg 334.445 Ft. 
51./ 2016.évi kompenzációjára kiutalt előleg miatti levonás az IGSZ részére 
intézményfinanszírozásként levonásba helyezett összeg -202.589 Ft. 
52./ Feladat elmaradás és feladat többlet. 
53./ Év végi rendező tétel a személyi juttatások és a járulékok közötti átcsoportosítás. 
Ft. 
54./ Év végi rendező tétel a dologi kiadások és a beruházások között átcsoportosítás 
konyhai robotgép, hűtőkamra beszerzése miatt. 
55./ 2016. október havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére 
intézményfinanszírozásként kapott összeg 116.713 Ft. 
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56./ foglalkoztatottak 2016. november havi kompenzációjára az Művelődési Ház 
részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 116.713 Ft. 
57./ 2016.évi kompenzációjára kiutalt előleg miatti levonás a Műv.ház részére 
intézményfinanszírozásként levonásba helyezett összeg -58.148 Ft. 
58./ 120.000 Ft támogatás érkezett Felsőlajos Község Önkormányzatától a hírlap 
költségeinek támogatására. 
59./ Év végi rendező tétel személyi juttatásokból járulékra szükséges átcsoportosítás 
Ft. 
60./ Év végi rendező tétel a dologi kiadások és a beruházások között 
 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2017. (II. 14.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2017. (….) 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 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi 
  költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletének 
  módosítását. 
  Határidő: 2017. február 17. 
  Felelős:     PEB 
 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (….) 
önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási 
rendjéről szóló 23/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Múlt alkalommal már tárgyaltuk e témakört. Úgy döntöttünk, hogy a rendkívüli nyitva 
tartás iránti kérelmet 30 nappal korábban kell igényelni.  Azért, hogy a vendéglátó 
egységek munkáját segítsük, elhangzott az a javaslat, hogy 15 nappal korábban is elég 
benyújtani a kérelmet. Van-e kérdés, hozzászólás? 
Belusz László PEB tag 
Abban az esetben, ha valaki egész évre vonatkozó rendkívüli nyitvatartási kérelmet 
kíván benyújtani, az 30 nappal előtte köteles beadni és a soros bizottsági ülésen 
döntünk. Ha van egy rendkívüli rendezvény, akkor 15 napon belül kell neki a 
kérelmet benyújtani, s a bizottság összeül és dönt. Lesz egy 30 napos határidő és egy 
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15 napos. Segíteni szeretnénk mindenkinek, nem azért alkottuk a rendeletet, hogy a 
vendéglátó egységet gátoljuk a rendezvény tartásában, hanem azért, mert korábban 
elég sok lakossági panasz érkezett be a rendezvények zajosságát illetően. Aki 
kérelemmel fordul hozzánk, segítünk, hogy meg tudja tartani a rendezvényt. 
Sebők Márta PEB elnök 
Egyéb hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a 
vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X. 21.) 
önkormányzati rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
21/2017. (II. 14.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2017. (….) önkormányzati rendelete a vendéglátást  
folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 
23/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vendég- 
  látást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. 
  (X. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2017. február 17. 
  Felelős:     PEB 
 
 
7./ Napirendi pont 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai 
beszámolójának elfogadása 
Sebők Márta PEB elnök 
250.000.- Ft-ot adunk minden évben a Máltai Szeretetszolgálatnak, hogy a 
hajléktalanokat nappali ellátásban részesítse. Ezzel kapcsolatban kérnék tájékoztatást. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Kötelező feladat a hajléktalanok nappali ellátása. Minden pénteken Lajosmizsén 
vannak, járják a várost, s ha tapasztalják valakiről, hogy hajléktalan, akkor beszélnek 
vele, s beszállítják Kecskemétre, ellátást biztosítanak neki. Sok esetben ezek az 
emberek önként kijönnek, nem fogadják el az ellátást hosszabb ideig, ezt a Máltai 
Szeretetszolgálat munkatársai sem tudják megakadályozni. A hajléktalan szállón is 
sok probléma van, mert elvesznek személyes dolgaik az ott lévőknek. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ha éjszaka szeretne bent maradni a hajléktalan, akkor van-e lehetőség erre? 
Józsáné dr. Kis Irén EGYSZI vezetője 
Igen. Ellátása van, helye van, ahova a hajléktalan bemehet. 
Basky András polgármester 
Az a probléma, hogy a jó szándékú emberek ellátják a hajléktalanokat a helyszínen. 
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Orbán Antal települési képviselő 
Hány személyről van szó? 
Basky András polgármester 
A család is tudna segíteni abban, hogy helyet biztosítana, de sok esetben nem 
fogadják el. 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolóját. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
22/2017. (II. 14.) PEB hat. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása 

 
 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szak- 
  mai beszámolóját. 
  Határidő: 2017. február 17. 
  Felelős:     PEB  
 
8./ Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 
A szelektív hulladékgyűjtőket meg kellene szüntetni Lajosmizsén, ezen el kellene 
gondolkodni. 
Kérdezem, hogy van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 10.50 
órakor. 
 

K.mf. 
 
 
 
  Sebők Márta     Belusz László 
  PEB elnök 

PEB tag 
        jkv. aláírója 
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