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Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/763-14/2020. 

 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2020. június  

23-án megtartott rendkívüli üléséről 
 
 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya 

41/2020. (VI. 23.) PEB hat. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2020. évi 
fejlesztéséről 

42/2020. (VI. 24.) PEB hat. Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak 
módosításáról 

43/2020. (VI. 23.) PEB hat. Döntés Generációs Szabadidő Park létesítése 
iránti kérelemről 

44/2020. (VI. 23.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2020. (….) önkormányzati 
rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

45/2020. (VI. 23.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2020. (…) önkormányzati 
rendelete a 2020. évi költségvetésről  szóló 7/2020. 
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

46/2020. (VI. 23.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló viziközművek 2019. évi 
üzemeltetéséről szóló jelentés 

47/2020. (VI. 23.) PEB hat. „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének szabályzata a polgármestert megillető 
cafetéria-juttatásról”c. Szabályzat módosításának 
elfogadása 

48/2020. (VI. 23.) PEB hat. Lajosmizse polgármesterét megillető cafetéria-
keretösszeg meghatározása 

49/2020. (VI. 23.) PEB hat. Hozzájárulás pályázat benyújtásához, 
megvalósításához 

50/2020. (VI. 23.) PEB hat. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-
113-1 azonosító számú pályázati kiírásra 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2020. június 23-án, du: 16.00 órakor, 
Lajosmizse Művelődési Ház Dísztermében megtartott rendkívüli bizottsági ülésről. 

Jelen vannak:   Sebők Márta  PEB elnök 
   Tóth-Orlov Bettina bizottság tagja 
   Cseh Katinka  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Rostásné Rapcsák Renáta int. ref. 
      Farkasné Őze Angéla Pü. Iroda irodavez. 
      Szilágyi Ödön Önk. Iroda irodavez. 
      Konta Anita csoportvezető 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      Guti Istvánné Műv. ház vezető 
      Kovács Gábor települési főépítész 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Kasnyikné Földházi Tünde körny.véd.ref. 
      Csima Gyuláné SZIGÜ Zrt. képv. 
      dr. Gerencsér Balázs SZIGÜ Zrt. ügyvezetője 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      dr. Mátyus Béla jogi referens 
      Guti István 
      Tóth Róbert Dávid 
 
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. Kérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb napirendi pont 
tárgyalására, illetve módosításra javaslata? 
Amennyiben nincs, s aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat azzal, hogy 
elsőként a meghívó szerinti 4./ napirendi pont /I. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2020. 
évi fejlesztéséről, II. Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról) kerül 
megtárgyalásra, másodikként a meghívó szerinti 5. napirendi pont, (Döntés Generációs 
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Szabadidő Park létesítése iránti kérelemről) című napirendi pont kerül megtárgyalásra, 
mivel ezekhez vendégek érkeztek, s a továbbiakban pedig haladunk a meghívó szerint, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
Napirendi pontok: 
 
1./ I. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2020. évi fejlesztéséről Basky András 
     II. Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról polgármester 
 
2./ Döntés Generációs Szabadidő Park létesítése iránti kérelem- Basky András 
     ről          polgármester 
 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …./2020. (…) önkormányzati rendelete a vendéglátást foly- polgármester 
     tató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. 
     (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …../2020. (….) önkormányzati rendelete a 2020. évi költség- polgármester 
     vetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módo- 
     sításáról 
 
5./ Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló vizi- Basky András 
     közművek 2019. évi üzemeltetéséről szóló jelentés   polgármester 
 
6./ I. „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének dr. Adonyi Lajos 
     szabályzata a polgármestert megillető cafetéria-juttatásról” c. alpolgármester 
    Szabályzat módosításának elfogadása 
 
7./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatójá-     Basky András 
     nak kérelme fűtési rendszer felújítására irányuló pályázat be- polgármester 
     nyújtására 
8./ Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-113-I azono- Basky András 
     sító számú pályázat kiírásra      polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
I. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2020. évi fejlesztéséről 
II. Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
II. Előkészítő döntés meghozatala temetői díjak módosításáról 
Beszámol az üzemeltető a 2019. évi gazdasági tevékenységéről. Itt kimutatásra került a 
Babérkoszorú Kft részéről, hogy az üzemeltetetésből származó nettó bevétel 19 millió 
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forint, az egyenleg 11 millió forint. Kimutatásra kerültek a temetői díjak. A 
Babérkoszorú Kft részéről ajánlat történt árváltozás tekintetében.  
Nagyon magasak a temetkezési költségek, ez nagyon megterheli a családokat anyagilag. 
Azt el kell mondani, hogy rendezett a temető, nem szemetes, ez pénzbe kerül a 
fenntartónak, hogy ilyen körülmények között tudja tartani a temetőt. 
Az előterjesztésben leírásra került, hogy a Babérkoszorú Kft részéről a szolgáltatási 
díjak 2011. év óta nem változtak. Meg kell fontolni és elfogadni az áremelkedés tényét. 
A Babérkoszorú Kft javaslatot tett az áremelkedésre. Ügyvezető igazgató úrnak átadom 
a szót, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését. 
dr. Gerencsér Balázs SZIGÜ Zrt ügyvezetője 
A javaslatot a koronavírus előtt tettük. Az a sok-sok díj, ami befolyt, az átfolyik rajtunk. 
Ez a szöveges beszámoló, ehhez van egy táblázat. A bevételeknél a 12.386.000.- Ft-ot 
befizetjük az Önkormányzatnak. A 15 millió forintból 2,5 millió forint marad egész 
évben. Nekünk 11 millió forintot bele kell tenni a működésbe. Tettünk javaslatot, hogy 
mit szeretnénk emelni, ha van rá mód, akkor vezessünk be új díjakat. 
A temetői díjak: a 14. temető üzemeltetési hozzájárulás. 
       a 15. hulladékkezelési hozzájárulás.  
Ezek plusz temetésenként.  
Ha az Önkormányzat nem tudja elfogadni, hogy új díjak legyenek, akkor azt látnám 
elfogadhatónak, hogy amit befizetünk, annak legalább 30 %-át hagyják nálunk. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e vélemény ezzel kapcsolatban? 
Bagó István bizottsági tag 
Ezek a temetésnél mennyi összeget jelentének? 
dr. Gerencsér Balázs  SZIGÜ Zrt ügyvezetője 
50.000.- Ft-os emelést jelentene. 
Belusz László bizottsági tag 
Az árak maradjanak a szerződés szerinti megoldás szerint, 2022-ig szól ez a szerződés. 
Basky András polgármester 
Ha a szerződéshez hozzányúlunk, akkor közbeszerzés szempontjából problémás lehet. 
Dodonka Csaba főtanácsos 
Az árak nem függnek a szerződéstől. Az egy önkormányzati döntés. 
dr. Gerencsér Balázs SZIGÜ Zrt ügyvezetője 
Ami ténylegesen számunkra többletet jelent, az a 11. tétel, a sírhely nyitás, és a 14., 15. 
tétel. A 8.-as, 9-es és 10-es nem jelent nálunk pénzt. 
Basky András polgármester 
Meg kell nézni, hogy közbeszerzés tekintetében okoz-e problémát.  Azt is látom, hogy 
ez összességében 55 ezer forint halottanként, amit ráfizet az üzemeltető. Ha valamilyen 
szintű emelést lehetővé tesz a közbeszerzés, akkor egy kicsit lehet, hogy lépnénk. 
dr. Gerencsér Balázs SZIGÜ Zrt ügyvezetője 
A 11. pont sírhely nyitás  díja 13.000.- Ft, ezt 25.000.- Ft-ra javasolnám, és a 15. pontot 
hulladékkezelési hozzájárulást javasolnám még emelni. 
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Basky András polgármester 
Ha a közbeszerzési eljárás nem okoz problémát, akkor ezeket elfogadhatónak tartanám. 
A 10. pontot, a hűtés díjának emelését is elfogadhatónak tartom. 
dr. Gerencsér Balázs SZIGÜ Zrt ügyvezetője 
Azt is köszönjük. 
Basky András polgármester 
Ha a közbeszerzés nem okoz problémát, akkor testületi ülésen jelezni fogunk. Emelés 
lenne a 8., 9., 10., 11., 15. tétel vonatkozásában. A hűtés 400.- ft-al, a sírhely nyitás 
12.000.- Ft-al emelné meg a temetés költségét, összesen 23.000.- Ft-os emelkedést jelent 
egy átlagtemetés esetén. 
Sebők Márta PEB elnök 
A temető üzemeltetői hozzájárulást nem javasoljuk. A hulladékkezelési hozzájárulás 
10.000.- Ft.  
Dodonka Csaba főtanácsos 
A temetői díjakat minden évben március 31-ig felül lehet vizsgálni, hogy a díjakat 
hogyan változtatja. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e a temetői díjakkal kapcsolatban? Nincs. 
Elfogadásra javasoljuk a temetői díjak módosítását a 8., 9., 10., 11., és 15. pont 
vonatkozásában azzal, hogy a testületi ülésen megmondjuk, hogy a közbeszerzés 
szempontjából problémás-e vagy sem. 
 
I.Temető fejlesztés: 
Basky András polgármester 
Az előterjesztés nem mostani. A koronavírus az Önkormányzat pénzbevételeit nagyban 
befolyásolta, mi lenne akkor, ha nem fejlesztenénk az idén, hanem jövőre tennénk azzal, 
hogy a temetőben lévő irodaépülettel kellene valamit csinálni. 
Belusz László bizottsági tag 
Legyen egy kész tervünk, hogy ha lesz pályázat, akkor azonnal be tudjuk adni. 
Terveztessük meg a temetőben az irodaépületet. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt elfogadhatónak tartom, hogy megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a jövő évben 
hogyan lehet fejleszteni és felkérjük a polgármester urat, hogy vizsgálja meg, hogy mit 
lehet fejleszteni és az iroda épületre a tervet készíttesse el. 
Belusz László ÖB elnök 
Meg kellene bízni egy építész tervezőt, aki megtervezi a temetőben lévő iroda épületet. 
Basky András polgármester 
Előkészítjük. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés? Nincs. 
A 2020. évi fejlesztés elmarad, és kérjük, hogy a hivatali tervek készüljenek el a 
temetőben levő iroda épületre vonatkozóan. 
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A bizottság véleménye szerint a 2020. évi fejlesztést elhalasztjuk azzal, hogy 
készüljenek hivatali tervek arra vonatkozóan, hogy milyen fejlesztési beruházást lehet 
megvalósítani a temető irodaépületre vonatkozóan. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
41/2020. (VI. 23.) PEB hat. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető  
2020. évi fejlesztéséről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
   hogy a 2020. évi fejlesztést halassza el azzal, hogy készüljenek 
   hivatali tervek arra vonatkozóan, hogy milyen fejlesztési beruhá- 
   zást lehet megvalósítani a temető irodaépületre vonatkozóan. 
   Határidő: 2020. június 25. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Javaslom, hogy az önkormányzati rendelet módosítását vizsgáljuk meg a 8., 9., 10., 11., 
15. szolgáltatási díj tekintetében, s a testületi ülésen kerüljön pontosításra, hogy 
közbeszerzés szempontjából problémás-e, vagy sem a temetői díjak módosítása. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
42/2020. (VI. 24.) PEB hat. 
Előkészítő döntés meghozatala temetői  
díjak módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek a temetői díjak módosítását  azzal, hogy képviselő-testületi  

ülésen pontosításra kerül, hogy közbeszerzés szempontjából problémás-e, 
vagy sem. 

 
8. pont: elhunytak átvételének átadásának díjai: 

8.1.- munkaidőben: eddig díjmentes volt, 12.000.- Ft/alkalom lesz; 
                           8.2.-munkaidőn túl: eddig 10.800.-Ft/alkalom volt, 15.000.- 
                                  Ft/alkalom lesz; 
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9. pont: hamvak átvételének-átadásának díja: 
9.1.- munkaidőben: eddig díjmentes volt, 5.000.- Ft/alkalom lesz; 
9.2.- munkaidőn túl: eddig díjmentes volt, 7.000.- Ft/alkalom lesz; 

 
10. pont: hűtési díj: 

10.1.- 72 órán belül: eddig 5.400.- Ft volt, 6.000.- Ft lesz; 
10.2.- 72 órán túl megkezdett naponként eddig 1.600.- Ft/nap volt, 
            2.000.- Ft/nap lesz; 

  11. pont: sírhelynyitás díja:  
   11.1.- felnőtt, eddig 13.000. Ft volt, 25-000- Ft  lesz; 
   11.2.- gyermek, díjmentes volt, és az is marad 
   11.3.-urnasír, eddig 6.500.- Ft volt, 8.000.- Ft lesz; 
 
  15. pont: hulladékkezelési hozzájárulás: 10.000.- Ft/temetés. 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:   PEB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Döntés Generációs Szabadidő Park létesítése iránti kérelemről 
Sebők Márta PEB elnök 
Jelen van Tóth Róbert, aki a kérelmet benyújtotta, üdvözöljük, s kérem, hogy terjessze 
elő, miről is lenne szó. 
Tóth Róbert kérelmező 
A helyi fiatalokkal sportlétesítményt alapítanánk. a megyei közgyűléssel. Célkitűzésünk 
az lenne, hogy a szabadidős életmódot preferáljuk azzal a létesítménnyel. A helyi 
fiatalok, akik itt élik a mindennapjaikat, azok a fiatalok alapították meg az Egyesületet, 
társadalmi kötelezettséget vállalva azzal, hogy a helyi szinten lévő űrt próbáljuk pótolni. 
Lajosmizsén szabadidő sportot nem lehet űzni. Ezt a parkot több mint 20 éve senki nem 
tartja karban. A korlátok minősíthetetlen állapotban vannak. Egyesületi sportról 
beszélünk Lajosmizsén, 1000-1500 embert is megmozgatna ez a tevékenység. 
Készítettünk egy bővített anyagot ezzel kapcsolatban. Abban részleteztük azt, hogy mit 
szeretnénk ezzel a projekttel kapcsolatban elérni. A fiatalok sportolnának egészséges 
körülmények között. 
Ezen terület 30 %-át sem használja senki. Szeretnénk ezt a területet 70 %-ban lekeríteni. 
A maradék 30 % szabadon használható területeket szeretnénk kialakítani padokkal. Aki 
ezen kíván szabadidős tevékenységet elvégezni, azok kiülhessenek. 
A lekerített területet több részre osztanánk, játszótér lenne kialakítva, nyugdíjas terasz 
is. Így több lehetőséget adnánk minden korosztálynak, hogy kiülhessenek olvasni, 
tanulni. 
Hobbi, sportpályák. Ezt nem csak a szabadidős sportolók tudnák használni, ez 
kiegészítője lenne a versenysportnak is. Ez egy nyitott létesítmény lenne. Egy 
hozzájárulási díjat szeretnénk a tagoktól kérni. Mi éves 10.000.- Ft-ban gondolkodtunk, 
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ami havi 800.- Ft lenne. Mindenképpen egy olyan költséget szeretnénk, amit mindenki 
tud vállalni, aki szeretne ebben részt venni. Amit még fontosnak tartok, hogy ebben a 
létesítményben szeretnénk, hogy legyen WC. Egy ilyen létesítményben lehet azt 
garantálni, hogy amik ott megvalósításra kerülnének, nem lesznek tönkre téve. Itt 
nagyon sok szer lenne kitéve, amit használhatnának az idelátogatók. 
Zárásként azt mondanám el, hogy a koronavírus a sportot nagyon mélypontra vitte. Ez 
az Önkormányzatnak üzemeltetni kellene. 
Mi mint sportegyesület, különféle támogatásokból, pályázatokból, más gazdálkodási 
paraméterek szerint mozgunk. Várom a kérdéseket. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük a tájékoztatót. Mindenképpen támogatandó lenne a településen. Több dolgot 
látnánk, ami miatt nem biztos, hogy ez meg tud valósulni ez az elképzelés. Egyrészt, 
egy másik projektet szeretnénk oda, másrészt pedig ennek igen komoly anyagi vonzata 
van. Ebbe nagyon sok pénzt bele kell tenni. 
Tóth Róbert kérelmező 
10-15 millió forintot kell beletenni az éves költségvetésünkbe. Pályázatokat tervezünk, 
a homokos pályát a Magyar Kézilabda Szövetség megtámogatná. Pályázatok, illetve a 
pártolói bevételek, amik 20-25 millió forintot tudnának produkálni. 
Májusban történt meg az alakuló közgyűlés. Egy dolog miatt vártunk, hogy a testület 
milyen érdeklődést mutat. Ha ez a projekt nem valósul meg, akkor is beadásra kerül más 
tekintetben. 
Sebők Márta PEB elnök 
Milyen pályázati lehetőségek vannak? 
Tóth Róbert kérelmező 
Munkaerővel kapcsolatban is vannak olyan sportági szakszövetségek, akikkel mi hozzá 
tudunk jutni az eszközökhöz. Vannak olyan támogatók, akik vállalkozóként részt 
vennének az egésznek a kialakításában.  5 millió forintba kerül bekeríteni ezt a területet. 
Ez egy közösségi projekt. Közvélemény kutatást tartottunk ez ügyben. 500 támogatási 
levelet tudunk prezentálni. 5-6 főnek az alkalmazotti járulékát kellene kigazdálkodni. 
Én magam kézilabda edző vagyok, engem bíztak meg, hogy az Egyesületet vezessem. 
A lehetőséget meg kellene adni a városnak. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük, kérdés van-e? 
Basky András polgármester 
Mivel ez központi park, bérbe nem tudjuk adni. Nyitott területnek kell lenni, nem biztos, 
hogy ezt célszerű zárt közösségnek odaadni még akkor sem, ha abban lennének szabad 
területek is. 
dr. Balogh László jegyző 
Ez az ingatlan az önkormányzat törzsvagyona, forgalomképtelen, ez nem adható bérbe, 
nem terhelhető meg. A jelenlegi funkciója szerinti nem adható használatba. Pillanatnyi 
jogi szabályozás és az itteni elképzelések szerint nem felel meg a bérbeadásnak.  
Tóth Róbert kérelmező 
8000 m2-es  terület nincs használva. Mi ide játékokat is tennénk. 
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Basky András polgármester 
Ezt önkormányzati szinten kellene megvalósítani. Kiadni bérbe ezt nem tudjuk. 
Tóth Róbert kérelmező 
Az Egyesület meg fog alakulni, bárhogy is lesz. 
Basky András polgármester 
Abba az irányba kell elindulni, hogy egy olyan szabadidő park jöjjön létre, ahol 
mindenféle szabad eszköz legyen. 
dr. Balogh László jegyző 
A pillanatnyi szabályozás szerint ez egy közpark, törzsvagyon, erre a célra most nem 
lehet hasznosítani.  Ez a nemzeti vagyonnak a része. A nemzeti vagyonról szóló 
rendelkezések vonatkoznak rá. 
Tóth Róbert kérelmező 
Erre a parkra 10 éve nincs megoldás. Ezt nem leszavazni kellene, hanem tenni ez 
ügyben. Mi a lehetőséget szeretnénk megteremteni. 
dr. Balogh László jegyző 
A pillanatnyi jogi szabályozást tartalmazza az előterjesztés a közparkra vonatkozóan. 
Tóth Róbert kérelmező 
Ez egy jó anyag, vagy ezt dobjuk a kukába? 
Borbély Ella települési képviselő 
20-25 millió forintról beszélünk, és 2020. augusztusi nyitásról. Ez a projekt 100 millió 
forint alatt nem épülne meg. Amikor egy ilyen nagyszabású tervet látunk, akkor egy 
telekvásárlás ebbe beleférne. Nagyon üdvözlöm a tervet. Nagyon sok mindenben igaza 
van, de itt nagyon sok mindenféle fejlesztés történik. Ha ilyen nagyszabású tervekkel 
állnak elő, akkor  azt gondolom, nem okozhat gondot egy területnek a megvásárlása erre 
a célra. 
Basky András polgármester 
10-15 millió forintot én is kevésnek találok. Erre most a Képviselő-testület nem tud 
rábólintani. Nincs szinkronban a letett anyag és az, amiről most a Képviselő-testület 
dönteni tudna. 
Péli Szilveszter PEB tag 
Nem látunk abban garanciát, hogy ez meg is valósulhasson. 
Tóth Róbert 
Az Önkormányzat adjon tájékoztatást arról, hogy mit tegyünk. Ez gondolatébresztő volt. 
Kérnénk, hogy ne utasítsák el, adjanak időt arra. Ha ez a dolog nem működik, azt is 
tudjuk meg. 
Basky András polgármester 
 Ez a terület közpark jelenleg. 10-15 millió forintról van szó. Erre az Önkormányzat, 
hogy valakinek van lendülete, nem tud rábólintani. Azt kell megvárni, hogy ezt a 
területet az Önkormányzat átadja-e az Egyesületnek. Jelen pillanatban ez nem 
lehetséges. Másik kérdés az, hogy az Önkormányzat meg tudja-e támogatni, hogy egy 
magántársaság részére adja át működtetésre. Ez azért közpark, hogy ez a köz tulajdona 
és ezt nem adhatja át magánszemélynek üzemeltetésre. Ha ilyen jellegű vállalkozást 
szeretne megvalósítani, akkor ezt nem ezen a területen kellene megvalósítani. 



10 
 

dr. Balogh László jegyző 
Minden településen van ilyen közpark, ahova bárki kimehet. A közterületet bárki 
kihasználhatja. A gondolat jó, de ezt nem biztos, hogy a köz terhére kellene 
megvalósítani. 
Tóth Róbert 
A megoldásokra igyekszem törekedni. Tud-e az Önkormányzat olyan területet 
biztosítani, ami erre alkalmas lehet? 
dr. Balogh László jegyző 
Az Önkormányzatnak közfeladatai vannak, és azt kell ellátnia. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt a napirendi pontot le kell zárni, ennek a beruházásnak a megalapozottsága hiányos, 
ez előkészítési stádiumban van. Az ötlet kiváló, de azt nem tudjuk megvalósítani. 
Javaslom, hogy a határozat-tervezetet fogadjuk el abban a formában, ami itt van, hogy 
nem tudjuk támogatni a kérelmet. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
43/2020. (VI. 23.) PEB hat. 
Döntés Generációs Szabadidő Park 
létesítése iránti kérelemről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
   hogy a Generációs Szabadidő Park létesítéséhez ne járuljon hoz-
   zá. 
   Határidő: 2020. június 25. 
   Felelős:     PEB 
 
Tóth Róbert kérelmező 
Várom, hogy ennek legyen folytatása. A polgármester úr tegyen javaslatot, hogy mit 
hogyan lehessen tenni. Ezért várjuk tisztelettel az Önkormányzat segítségét, hogy 
milyen lehetőség van. 
Basky András polgármester 
Az a probléma, hogy ezen a területen pénzért akarnak valamilyen tevékenységet 
folytatni. Ha arról van szó, hogy az Egyesület is tesz valamit, és az Önkormányzat is, 
akkor ez nem olyan távlati. 
 
17.40 órakor szünet. 
 
3./ Napirendi pont 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (….) 
önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási 
rendjéről szóló 23/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
A Kormányhivatal ellenőrzést tartott és a jogszabály néhány ponton javasolja a 
jogszabálymódosítást és a konkretizálását. Az előterjesztés tartalmazza, hogy melyek 
ezek a pontok. Én javaslom, hogy az előterjesztés szerint fogadjuk el ezt a módosítást. 
Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. 
Aki elfogadja a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 
23/2016. (X. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
44/2020. (VI. 23.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2020. (….) önkormányzati rendelete a vendéglátást  
folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. 
(X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási 
   rendjéről szóló 23/2016. (X. 21.) önkormányzati rendeletének mó- 
   dosítását. 
   Határidő: 2020. június 25. 
   Felelős:    PEB 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (…) 
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
11 ponttal módosul a költségvetésünk, és az előterjesztés szerint javaslom, hogy 
fogadjuk el ezt a napirendi pontot. Egyetlen helyen javaslom a módosítást. A 4. pont, 
ami úgy szól, hogy a Mizsei út és a Városház teret összekötő út előkészítése kapcsán 2 
millió forint átvezetése történt a dologi kiadások sorról a beruházások sorba, s a 
Vörösmarty utcának a Dózsa György út és a Kossuth Lajos utca közötti szakasza kerül 
felújításra az eredeti tervvel szemben. 
Aki ezzel a módosítással elfogadja a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) 
önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
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45/2020. (VI. 23.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2020. (…) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről  
szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) ön- 

kormányzati rendeletének módosítását azzal, hogy a 4. pont, ami 
úgy szól, hogy a Mizsei út és a Városház teret összekötő út 
előkészítése kapcsán 2 millió forint átvezetése történt a dologi 
kiadások sorról a beruházások sorba, s a Vörösmarty utcának a 
Dózsa György út és a Kossuth Lajos utca közötti szakasza kerül 
felújításra az eredeti tervvel szemben. 

   Határidő: 2020. június 25. 
   Felelős:    PEB 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló viziközművek 2019. évi 
üzemeltetéséről szóló jelentés 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden évben készül ilyen jelentés, most is elkészült. Ezzel kapcsolatban kérdés, 
észrevétel van-e? Nincs. elfogadásra javaslom. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló viziközművek 
2019. évi üzemeltetéséről szóló jelentést, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2020. (VI. 23.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló viziközművek 2019. évi üzemeltetéséről szóló jelentés 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
   testületnek Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában ál- 
   ló viziközművek 2019. évi üzemeltetéséről szóló jelentést. 
   Határidő: 2020. június 25. 
   Felelős:    PEB 
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6./ Napirendi pont 
I. „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a 
polgármestert megillető cafetéria-juttatásról” c. Szabályzat módosításának 
elfogadása 
II. Cafetéria juttatás megállapítása 
Sebők Márta PEB elnök 
Megkérem a jegyző urat, hogy ismertesse a napirendet. 
dr. Balogh László jegyző 
Önkormányzati szinten betervezésre került a 100.000.- Ft, amit a dolgozóknak szoktunk 
adni évközben. Az elmúlt időszakban az első fele kifizetésre került. Az összes 
önkormányzati intézmény dolgozói részére kifizetésre került nettó 75.000.- Ft. A 
polgármester úr esetén önkormányzati döntés kell, ezért kellett behozni, hogy évközben 
megkaphassa ő is a 75.000.- Ft-ot. 
Sebők Márta PEB elnök 
A Cafetéria Szabályzat módosítását elfogadjuk, és a polgármester úr részére az év 
közben nyújtható cafetéria juttatást nettó 75.000.- Ft-ban javasoljuk megállapítani. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. 
Aki elfogadja a „Cafetéria Szabályzat” polgármestert megillető módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi határozatot hozta: 
47/2020. (VI. 23.) PEB hat. 
„Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
szabályzata a polgármestert megillető cafetéria-juttatásról” 
c. Szabályzat módosításának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 
   viselő-testületnek „Lajosmizse Város Önkormányzata Képvi- 
   selő-testületének szabályzata a polgármestert megillető cafe- 
   téria-juttatásról” c. Szabályzatának módosítását. 
   Határidő: 2020. június 25. 
   Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja, hogy a polgármester úr részére év közben nyújtható cafetéria-juttatásként 
nettó 75.000.- Ft legyen megállapítva, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
48/2020. (VI. 23.) PEB hat. 
Lajosmizse polgármesterét megillető 
cafetéria-keretösszeg meghatározása 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
   hogy az évközben nyújtható cafetéria-juttatásként nettó 75.000.- 

Ft-ot állapítson meg. 
   Határidő: 2020. június 25. 
   Felelős:     PEB 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatójának kérelme fűtési 
rendszer felújítására irányuló pályázat benyújtására 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérném polgármester urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
Basky András polgármester 
A CLLD-n 260 millió forintot nyertünk, 100 millió forintot fejlesztésre kívánunk 
fordítani. A 100 millió forint kevés ahhoz, hogy a Művelődési Ház színház termét 
felújítsuk. A másik elképzelés a ráemelés volt, de a koronavírus miatt nem volt 
működőképes. A 100 millió forint itt van. Februárban lefutottuk a köröket. A változtatást 
meg is csináltuk. Van egy kimutatás arra vonatkozóan, hogy ezek a fejlesztések, amiket 
szerettünk volna megcsinálni, mennyibe kerülnek. Ezek közül ki kell választani azt, ami 
egységes keretként kezelhető és beleépíthető ebbe a keretbe. A Művelődési Ház kazánjai 
teljes egészében tönkrementek és így ebből a pályázatból tudjuk megoldani. 30 millió 
forintba kerülne a Művelődési Ház fűtésrendszere. Ezt a cserét meg kell csinálni. Június 
30-ig a pályázatot be tudjuk nyújtani. Ezt a pályázatot a Művelődési Ház tudja 
benyújtani. A 100 millió forintból marad 70 millió forint, a Művelődési Ház 30 millió 
forintra pályázik a fűtéscsere tekintetében.  

 A 8./ napirendi pontot 
 /„Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú 

pályázati kiírásra”/ megkaptuk.  
 Látjuk, hogy marad még 70 millió forint, megnézzük, hogy hogyan tudjuk szakaszolni. 

Nézőtéri padlócsere:      17.258.694.- 
Nézőtéri székek cseréje:      33.907.804.- 
Nézőtéri nyílásszárók cseréje:       2.727.960.- 
Hangosításra:         3.618.370.- 
Vezérlőhelyiség kialakítása:       2.873.649.- 
Nézőtéri álmennyezet felújítása:       7.139.574.- 
Nézőtéri álmennyezet felújítása kb. 14 millió forint lenne, az már nem fér bele. 
A belső rész is újuljon meg, ezért az álmennyezetnél is szükséges felújítás kb. 7 millió 
forintba kerülne. Ezt vagy most csináljuk meg, vagy 30 év múlva. Egy ilyen felújítás 
még belefér. Ha hozzányúlunk, akkor a 20 millió forintot kellene rákölteni. Annyi pénzt 
költsünk rá, amennyi pénzünk van. A pályázatot június 30-ig be kell nyújtani. Nem 
nyúltunk hozzá a színpadhoz. Ez jelentős költségeket emésztene fel. Ami a színpadot 
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jelentené, az külön blokként kezelhető. Ezzel a 100 millió forinttal megoldjuk a 
fűtéscsere és a színházterem felújítását. 
Azt javaslom, hogy amit a 8. és 10. pontba betettünk, fogadjuk el, hogy a pályázatot be 
tudjuk nyújtani. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Ha a végső árak megérkeznek csütörtökig, akkor meg tudjuk hozni a döntést csütörtökön 
a testületi ülésen, ha nem, akkor ez a gond. Kellenek még a gépészeti programok. A 
gépésznek péntekre van határideje, megpróbáljuk megsürgetni.  
Basky András polgármester 
Ha nem állnak  össze a számok csütörtökre a testületi ülésig, akkor egy rendkívüli ülést 
kell tartani, mert a pontos számok függvénye a pályázatnak. 
Sebők Márta PEB elnök 
A gépészeti rácsövezés hol lenne? 
Horváth Sándor pályázati referens 
A gépészeti rácsövezés felmenne az álmennyezet fölé. A legjobb megoldás az lenne, 
hogy ha le lehetne szedni az álmennyezetet és újat lehetne tenni. Az álmennyezetet vagy 
most megcsináljuk, vagy így marad még sok évig. Az oldalfalburkolatok jelenleg nem 
újulnak meg, a légtechnikát a falba tennénk bele, így az álmennyezetet nem kellene 
megbontani. 
A padlófűtés és a radiátoros fűtés egy rendszeren fűtött. 
A színházteremmel az a probléma, hogy ez nem csak színházterem, hanem próbaterem 
is. 
A radiátorok megmaradnának, a csövezést újra kell csinálni, mert a padlóhoz 
hozzányúlunk. 
Belusz László PEB tag 
A plusz szivattyú be van tervezve? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Igen. 
Sebők Márta PEB elnök 
A nézőtér úgy kerül kialakításra, hogy ehhez nem kell hozzányúlni. 
Basky András polgármester 
A 100 millió forintot mindenképpen használjuk ki, új kazáncsere megvalósul, és a 
színházterem részben megújul. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még kérdés, hozzászólás a napirendek vonatkozásában? Nincs. 
Aki a meghívó szerinti 7./ napirendi pont keretében elfogadja, hogy a Művelődési Ház 
és a Könyvtár benyújtsa a pályázatot az ingatlanon lévő épület fűtési rendszerének 
felújítására, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
49/2020. (VI. 23.) PEB hat. 
Hozzájárulás pályázat benyújtásához,  
megvalósításához 



16 
 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,  
   hogy járuljon hozzá, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár a  

pályázatot benyújthassa az ingatlanon levő épület fűtési 
rendszerének felújítására. 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:     PEB 

 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a meghívó szerinti 8./ napirendi pont keretében elfogadja a döntést, hogy a pályázat 
benyújtásra kerüljön a TOP-7.1.0-16-H-113-I azonosító számú pályázat keretében, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
50/2020. (VI. 23.) PEB hat. 

 Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-113-1  
 azonosító számú pályázati kiírásra 

HATÁROZAT 
                                        Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
                            zügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

                           döntsön úgy, hogy a TOP-7.1.1-16-H-113-1. azonosító számú 
                           pályázati kiírásra a pályázat benyújtásra kerüljön 67.526.051.- 
                           Ft-os keretösszeggel, csökkentett műszaki tartalommal. 
                           Határidő: 2020. június 25. 
                           Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, kérdezem, hogy van-e 
még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem 18.25 órakor. 
 

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


