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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/763- 23/2020. 

 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
2020. szeptember 14-én, délután 13.00 órakor megtartott  

 bizottsági üléséről 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
64/2020. (IX. 17.) PEB hat. Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, 

Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
társulás társulási megállapodás módosítása  

65/2020. (IX. 14.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2020. (….) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

66/2020. (IX. 14.) PEB hat. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási  
Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez 

67/2020. (IX. 14.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének ……/2020. (….) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 
01.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

68/2020. (IX. 14.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-t
   estületének …../2020. (…..) önkormányzati   

rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

69/2020. (IX. 14.) PEB hat. Régi Városháza udvarának fejlesztése 
70/2020. (IX. 14.) PEB hat. Parkolási rend kialakítás a városközpontban 
71/2020. (IX. 14.) PEB hat. Mátyás király szobor talapzatának felújítása 
72/2020. (IX. 14.) PEB hat. Szárzúzó gép vásárlása 
73/2020. (IX. 14.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2020. önkormányzati rendelete a 
2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
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74/2020. (IX. 14.) PEB hat. Döntés a 99/2020. (VI. 25.) önkormányzati 

határozatban foglaltak fenntartásáról  
75/2020. (IX. 14.) PEB hat. A 2020-2035. évi időszakra vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Terv Közműves ivóvízellátás ágazat 
tervezetének véleményezése 

76/2020. (IX. 14.) PEB hat. A 2021-2035. évi időszakra vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Terv Közműves szennyvízelvezetés és - 
tisztítás ágazat tervezetének véleményezése 

77/2020. (IX. 14.) PEB hat. A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás    
ellátásával kapcsolatos döntés 

78/2020. (IX. 14.) PEB hat. Új sportcsarnok építésének előkészítése 
79/2020. (IX. 14.) PEB hat. Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről 
szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
alapján az önkormányzat és intézményei 
költségvetésének 2020.01.01-06.30. időszakra 
szóló teljesítéséről 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2020. szeptember 14-én, délután 13.00 órakor 
a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 

Jelen vannak:   Sebők Márta  PEB elnök 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Cseh Katinka  bizottság tagja 

Tóth-Orlov Bettina  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Farkasné Őze Angéla Pü. Iroda irodavez. 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
      Borbély Ella települési képviselő 
      Bagó István települési képviselő 
      Lehóczki Aranka IGSZ képv. 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Lukács Józsefné települési képviselő 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai nyílt ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb módosításra, illetve kiegészítésre javaslata? 
Amennyiben nincs, nekem lenne. A „személyes gondoskodást nyújtó szociális rendelet 
módosítása” című napirendi pont felvételét javaslom. Aki elfogadja a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalását az elhangzott kiegészítéssel, 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./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András 
      …/2020. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondosko- polgármester 
      dást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.)  
      önkormányzati rendelet módosításáról   

    II. Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
                  Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás 
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                  módosítása 
2./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
        nek …../2020. (….) önkormányzati rendelete a Bursa Hun- polgármester 
        garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló  
        21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    II. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önko- 
        rmányzati Ösztöndíjrendszerhez 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …../2020. (…..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi polgármester 
     támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szó- 
     ló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
4./ Lajosmizse Város  Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     …../2020. önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés- polgármester 
     ről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítá- 
     sáról 
5./ „Zöld város” projekt megvalósításával kapcsolatos döntések  Basky András 
           polgármester 
6./ Tájékoztatás a Radnóti téri új bölcsődével kapcsolatos lakos-  Basky András 
      sági észrevételről        polgármester 
7./ A 2021-2035. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési  Basky András 
     Terv véleményezése        polgármester 
8./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűj-  Basky András 
     tésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos dön-  polgármester 
     tés 
9/ Új sportcsarnok építésének előkészítése     Basky András 
           polgármester 
10./ Szárzúzó gép vásárlása       BaskAndrás 
           polgármester 
11/Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes-  Basky András 
     tületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) ön-  polgármester 
     kormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei 
     költségvetésének 2020. 01.01-06.30. időszakra szóló teljesítésé- 
     ről 
12/ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.)  önkormányzati rendelet módosításáról   

 II. Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása 
I.Zsolnainé Cserni Andrea IGSZ intézményvezető asszonynak van egy kérelme, mely 
szerint az új közbeszerzési eljárás eredményeképpen beszállítói árváltozások történtek. 
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A beszállítók a közbeszerzési eljárás során új árakat adtak meg, melynek következtében 
a nyersanyagnorma árai emelkedtek. A nyersanyagnorma ár emelkedése miatt a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében a nappali ellátást igénybe vevők 
részére az ebédet 2020. november 1-től nettó 717.- Ft/adag-ért tudják biztosítani. 
II. Felsőlajos Község Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatot szeretne elindítani 
önállóan. Pályázatot nyújtottak be. A tanyagondnoki szolgálatot is eddig társulás 
formájában látjuk el, ezért szükséges a rendeletünk módosítása. Felsőlajos Képviselő-
testülete tárgyalta és hozzájárult a rendelet módosításához. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása? Nincs.  
Aki elfogadja Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó társulás társulási megállapodás módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
64/2020. (IX. 17.) PEB hat. 
Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti 
és Szociális Intézményfenntartó társulás társulási megállapodás  
módosítása  

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati 
rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
65/2020. (IX. 14.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2020. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást 
 nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
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tületnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátá- 
sokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendeletének 
módosítását. 
Határidő: 2020. szeptember 17. 
Felelős:     PEB 

 
2./ Napirendi pont 
 I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2020. (….) 
önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
II. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez 
Sebők Márta PEB elnök 
Lajosmizse Város Önkormányzata hosszú évek óta mindig csatlakozik a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. Továbbra is benne szeretne maradni. 
10.0.00.- Ft/hó összeget ad az Önkormányzat 3 x 10 hónapon keresztül, ha a pályázó a 
pályázati feltételeknek megfelel és 5.000.- Ft-ot a minisztérium. 
Az előterjesztés egyik része arra vonatkozik, hogy a 2021. évben is részt kívánunk venni 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerben. 
A másik része pedig arról, hogy a Bursa támogatás jövedelemhatárhoz kötött. Ezt évről-
évre meg szoktuk határozni. A jövedelemalapot korábban 60.000.- Ft-ról 65.000.- Ft-ra 
emeltük, most 65.000.- Ft-ról 70.000.- Ft-ra emeljük az előterjesztés szerint, hogy minél 
több felsőoktatási intézményben tanulónak tudjunk adni támogatást, aki azt igényli , és 
a feltételeknek megfelel. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, 
javaslata? Nincs. 
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy csatlakozzunk a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
66/2020. (IX. 14.) PEB hat. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási  
Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:     PEB 
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Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadásra javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjról 
szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
67/2020. (IX. 14.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
……/2020. (….) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 01.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- 
   tének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztön- 
   díjról szóló 21/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendeletének mó- 
   dosítását. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:     PEB 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2020. (…..) 
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
2020. július 1-től új közbeszerzési eljárásnak köszönhetően új beszállítók lettek. 
- az iskolai napközi térítési díja :   517.- Ft-ról 540.- Ft-ra, 
- az iskolai menza térítési díja:   317.- Ft-ról 330.- Ft-ra,  
- óvodai ellátás intézményi térítési díja:  417.- Ft-ról 450.- Ft-ra, 
- bölcsődei ellátás intézményi térítési díja:  731.- Ft-ról 760.- Ft-ra, 
- a szünidei étkeztetés nyersanyagnormája 4,1 %-al nőtt. 
Kérdés, hozzászólás van-e a javaslatokkal kapcsolatban? Nincs. Aki elfogadja 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi 
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendeletének módosítását annak 2. sz. mellékletével együtt, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
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68/2020. (IX. 14.) PEB hat. 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…../2020. (…..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi  
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló  
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alap- 
   ellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének 
   módosítását annak 2. sz. mellékletével együtt. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   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 
Ismerteti az előterjesztés szerint a költségvetési rendelet módosítását. Néhány pontot 
kiemel. 
Testületi ülés 10./ napirendi pontja. Szárzúzó gép vásárlása. (itt tárgyalja), mely a 
bizottsági ülés 10./ napirendi pontja.  
Kérdezem erről Fekete Zsolt alpolgármester urat. 
Fekete Zsolt alpolgármester 
Több cégtől kértünk árajánlatot. A legkedvezőbb árajánlatot a Royál Kft tette az Orsi 
Magnum H250-es szárzúzóra. 2,440  m munkaszélességet tud végezni, 8 cm-es átmérőjű 
fát le tud zúzni. Ehhez kell 100 LE-s traktor, ami nekünk rendelkezésünkre áll. 20 
kalapács van rajta, amiknek a súlya egyenként 3 kg-os. Ezt többször át is beszéltem a 
cégnek a vezetőjével. 90 fokban tudja felemelni és függőlegesen is tud zúzni és 
egyenesen is. A bruttó ára 4.473.702.- Ft.- Ft plusz a kiegészítők, pneumatikus ütközés 
biztosítás 342.900.- Ft, láncos kőkirepülés védelem 61.722.- Ft. 
Sebők Márta PEB elnök 
100 LE-s a traktor és a szárzúzó is. Nem lesz ebből probléma? 
Basky András polgármester 
Ennek az lenne a feladata, hogy az út mellett a benövő  susnyókat  ki tudjuk vágni. érdés, 
hogy a 100 LE-s traktor hogyan bírja a 100 LE-s fűkaszát. Egy ilyen nagyobb 
teljesítményű szárzúzóra szükségünk van. Annak nem látom értelmét, hogy gyenge 
teljsítményűt vegyünk meg. Én elfogadom azt, amit Fekete Zsolt javasolt, viszont a 
gépkezelőnek is tudnia kell a gép kapacitását. 
 



9 
 

 
Lukács Józsefné települési képviselő 
Annyira nem elhanyagoltak az utak, hogy ez a szárzúzó ne bírja el a munkavégzést. 
Sebők Márta PEB elnök 
12. pont. A TOP-2.1.2 pályázat kapcsán szükséges az új villanylekötés telepítése az 
alábbiak szerint: 
A 708/7 hrsz. (Iskola-tó) alatti ingatlan villamos energia ellátásához szükséges 50 fm 
hosszú földkábeles csatlakozó kábel építése, valamint egy nagyfogyasztói S20 típusú 
mérőszekrény elhelyezése. Mennyi összeg az, amit nekünk pótolni kell? 
Belusz László bizottsági tag 
Az Iskola-tó partjára új csatlakozás létesül, kivitelező a mérőszekrény díját és az 50 fm 
hosszú földkábeles csatlakozó kábel kiépítésének díját 1,5 millió forintban határozta 
meg. 
Basky András polgármester 
A pályázatban benne van ez a tétel, mi rendeljük meg, és a GOMÉP rendezi. 
Sebők Márta PEB elnök 
Javaslom, hogy ez a 12. pont kerüljön átdolgozásra csütörtökig a testületi ülésre. 
 
A költségvetésünkből kb. 100 millió forint hiányzik, ezért a pótmunkákat óvatosan kell 
kezelni. A testületi tagokkal tudatni kell mindent, mert a Képviselő-testület felelőssége, 
hogy a költségvetést egyensúlyban tartsa. 
 
13. pont A Városház téri fejlesztés esetében a Régi Városháza udvarában lévő 
parkolónál a TOP-2.1.2. pályázat nem tartalmazza az új, Mizsei utcai bejáratnál kiépített 
térköves út végétől a Városháza épületének vonaláig tartó régi aszfaltos útszakasz 
burkolatának felújítását. Ehhez forrást kell biztosítani. 1.778.000.- Ft lenne.  
 
 
14. pont. A Mátyás király szobor áthelyezését tartalmazta a pályázat, annak felújítását 
nem. Ezzel kapcsolatban van egy ajánlat 270.000.- Ft értékben, mely szerint a szobor 
talapzata teljes mértékben felújításra kerülne, s így hosszú távon megnyugtató módon 
megszépülne, s az új helyre újult külsővel tudna kerülni. 
Költségvetés 13-14. pontjához kapcsolódóan az elnök megtárgyalja a Képviselő-
testületi ülés 5 napirendi pontját, mely a bizottsági ülés 5. napirendi pontja. 
 
16. pont. Az Egészségház labor vérvételi, védőnői tanácsadó helységek és háziorvosi 
rendelők világításának korszerűsítése szükséges.  
Szétosztásra került dr. Jankahidy Andrea által írt feljegyzés, hogy milyen hiányosságok 
vannak az ő rendelőjében. Kérnék erről tájékoztatást az intézményvezető asszonytól. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A számviteli jogszabályok szerint a villannyal összefüggő költségeket az intézmény 
nem viselheti. 
Négy hónapja volt csőtörés és víz folyt le a védőnői szobákra. 
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Villanyszerelési munka elvégzése felhalmozási kiadás, ezt az Önkormányzat viselheti. 
Márton doktornőnek és a Gócz doktornőnek a rendelőjének a festését meg kell 
valósítani. Jankahidy doktornőnek és a Gócz doktornőnek a rendelőjének a festése az 
idén lett volna aktuális. 
A festést mi rendezzük, önkormányzati kötelezettségek a vis major helyzetek. 
A megkapott finanszírozásból a beadványban meghatározott javítások egy részét a 
doktornőnek is el kellett volna végeznie. Mindenki más költött rá, ő nem. 
Gépészet, villany, víz. A vállalt kötelezettségek teljesülnek. A festés, mázolást 
megoldjuk. Mosdó, mosogatók cseréje az önkormányzat kötelezettségvállalása. A 
világítótestek cseréjét célszerű lenne megcsinálni. A padlóburkolat cseréje épülethez 
kötődő. 
Basky András polgármester 
A doktornő délben járt nálam. Szeretne bizonyos felújításokat. Vannak olyan tételek, 
amik nem az ő feladta. Mivel régóta ott van, neki is lenne fejlesztési igénye. 
Javaslom, és szeretném, ha az előterjesztésben lévő 1,4 millió forintot megszavaznánk. 
A doktornőnek is megnyugvás lenne. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Én intézményi bevételből nem tudom finanszírozni a Jankahidy doktornő praxisának a 
fedezetét, amit ezekből kellett volna finanszíroznia. 
Sebők Márta PEB elnök 
A bölcsőde ajtaját miért kell cserélni? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Ez tűzgátló ajtó, kiadták, hogy ez az ajtó balesetveszélyes. Egy ilyen ajtó cseréje 
300.000.- Ft. Mivel ezt a helyiséget csak konyhai hulladék tárolására használjuk, így 
engedélyezik, hogy sima ajtót tegyünk oda. Erre az árajánlat 68.000.- Ft. Ha ez megfelel, 
akkor a szakmérnök kiadja az átminősítést. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Van-e valakinek kérdése a napirendhez? Nincs. 
Az előterjesztésben a határozat-tervezet az Iskola-tó parton új villanylekötés telepítésére 
vonatkozik. Javaslom, hogy a Képviselő-testületi ülésig (csütörtökig) e téma kerüljön 
átvizsgálásra. Erről nem döntünk. 
 
A költségvetés szavaztatása előtt az elnök megszavaztatja a már tárgyalt két napirendi 
pontot, mely érinti a költségvetést.  
 
 
 
„Zöld város” projekt megvalósításával kapcsolatos döntések (5./ napirendi pont) 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előterjesztés három témakört tartalmaz: 
I./ A Régi Városháza udvarán aszfaltozási munkálatok elvégzésére van szükség, ez a 
„Zöld Város” projekt pótmunkája. 
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II./ A Mátyás király szobor talapzatának a felújítását nem tartalmazta a költségvetés, ez 
270.000.- Ft. 
III./ Parkolási rend kialakítása a városközpontban. A Régi Városháza udvarának 
felújításával 10 új és 16 meglévő, összesen 26 parkoló kerül kialakításra.  
Ennek megfelelően a következő parkolási rend kialakítási javaslatokat tartalmazza az 
előterjesztés: 

- Városház tér óvoda felöli oldalán lévő közterületi parkolók (26 db): ügyfelek és 
lakosság részére, 

- Mizsei utcai közterületi parkolók (meglévők és 11 db új): lakosság, iskolai és 
önkormányzati forgalom részére, 

- Régi Városháza udvarán lévő intézményi parkoló (26 db): munkanapokon 7.00-
17.00 óra között önkormányzati dolgozók parkolására, ezen időszakon kívül, 
éjszaka és munkaszüneti napokon engedéllyel rendelkező társasházi lakók részére 
fenntartott parkolók. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? Nincs. Elfogadásra javaslom, s szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a Régi Városháza udvarának fejlesztése című határozat-tervezetet, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
69/2020. (IX. 14.) PEB hat. 
Régi Városháza udvarának fejlesz- 
tése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
   testületnek a Régi Városháza udvarának fejlesztése című, .  
                                 határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:  PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja a parkolási rend kialakítását a városközpontban az előterjesztés szerint, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
70/2020. (IX. 14.) PEB hat. 
Parkolási rend kialakítás a város- 
központban 

HATÁROZAT 
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   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a parkolási rend kialakítása című határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Mátyás király talapzatának 
felújítása történjen meg 270.000.- Ft összegért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi határozatot hozta: 
71/2020. (IX. 14.) PEB hat. 
Mátyás király szobor talapzatának 
felújítása 

HATÁROZAT 
 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

tületnek a Mátyás király szobor talapzatának felújítása  című 
határozat-tervezetet. 

   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:     PEB 
 
Szárzúzó gép vásárlása (10./ napirendi pont) 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előzőekben elhangzottakhoz kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom 
az Orsi MAGNUM H250 szárzúzó gép vásárlását a kiegészítőkkel együtt. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
72/2020. (IX. 14.) PEB hat. 
Szárzúzó gép vásárlása 

HATÁROZAT 
 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 

selő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a 
Royal Traktor Kft árajánlatát fogadja el az Orsi Magnum H250 
szárzúzóra 4.473.702.- Ft értékben, plusz a kiegészítők: 

- pneumatikus ütközésbiztosítás 342.900.- Ft 
- láncos kőkirepülés védelem 61.722.- Ft. 
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Határidő: 2020. szeptember 17. 
Felelős:     PEB 
 

 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi 
költéségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítását 
elfogadja azzal, hogy annak 12./ pontja átdolgozásra kerül a felülvizsgálat alapján, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
73/2020. (IX. 14.) 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 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 
   viselő-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képvi- 
   selő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020.  
   (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítását azzal, hogy 
   az előterjesztés 12./ pontja (Iskola-tó partján új villanylekötés 
   telepítése) átdolgozásra kerül a felülvizsgálat alapján. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:     PEB 
 
5./ Napirendi pont 
Tájékoztatás a Radnóti téri új bölcsődével kapcsolatos lakossági észrevételről 
Sebők Márta PEB elnök 
A Radnóti tér a legoptimálisabb a bölcsőde építéshez, rendelkezésre állnak az 
infrastruktúrák. A tervezési munkálatok elkezdődtek. A lakosság nem szeretné, hogy a 
nyugalmukat megzavarja. Mérlegelni kell, hogy az Önkormányzatnak nincs plusz pénze 
kocsma vásárlásra, hogy más helyen épüljön meg a bölcsőde. Én azt javaslom, hogy 
maradjunk az eredeti elképzelésünknél. El kell gondolkodni viszont az Ifjúsági Park 
kialakításán. Ha pályázat lesz ezzel kapcsolatban, akkor valósítsuk meg pályázat 
keretében. 
Kérdezem bizottság tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, 
hozzászólás? 
Basky András polgármester 
Lakossági fórum szeptember 16-án, 14.00 órakor lesz a Radnóti téri új bölcsőde 
építésével kapcsolatban. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Egyéb észrevétel, hozzászólás van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom az 
előterjesztés határozat-tervezetét, miszerint a bölcsőde a Radnóti téren épüljön meg. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
74/2020. (IX. 14.) PEB hat. 

 Döntés a 99/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozatban 
 foglaltak fenntartásáról  

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületneki az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:     PEB 
 
 
6./ Napirendi pont 
A 2021-2035. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 
Sebők Márta PEB elnök 
A Bácsvíz Zrt. végzi el, egyrészt a szennyvíz hálózatra, másrészt az ivóvíz hálózatra 
vonatkozik. Az ivóvíz hálózatunk igen elavult Lajosmizsén. A csövek cseréje tetemes 
költséget fog róni az Önkormányzatra előbb-utóbb. Nem írnak erre ki pályázatot? 
Basky András polgármester 
Most még nincs, de előbb-utóbb kell, hogy legyen ilyen pályázat majd. 
Sebők Márta PEB elnök 
9. oldal. Ivóvíz hálózat beruházási tervének II. üteme 2022-2025. közötti időszakra 
vonatkozik. Bekerülne a Beneszél utca, Galagonya utca 70 fm, Baros és Bajcsy-Zs. utcai 
végvezetékek összekötése. Ezt nem lehetne az I. ütemre tenni? 
Basky András polgármester 
Az I. ütemet mindenképpen meg kell csinálni, ha látjuk azt, hogy van forrás, akkor 
előbbre lehet hozni a II. ütemet. Ami későbbre van betervezve, azt előbbre lehet hozni, 
ami viszont az I. ütemben van, azt kötelezően meg kell valósítani. 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérjünk árajánlatot a tervezésre. 
Szennyvíz telep felújítása. A szennyvíz telepnek mennyi kapacitása van még? A lakosok 
rá tudnak kötni? 
Basky András polgármester 
Annyi kapacitás van, hogy a lakosok rá tudjanak kötni. Aki előtt elmegy a vezeték, az 
rá tud csatlakozni. Az az elvárás, hogy a vállalkozás saját magának teremtse meg saját 
víztisztítóját. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Javaslom, hogy el kellene indulni valamerre forrás keresésére. Lépéseket kellene tenni 
ez iránt, szennyvízhálózatra és telepre vonatkozóan. 
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a 2020-2035. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 
Közműves ivóvízellátás ágazat tervezetét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
75/2020. (IX. 14.) PEB hat. 
A 2020-2035. évi időszakra vonatkozó Gördülő  
Fejlesztési Terv Közműves ivóvízellátás ágazat 
tervezetének véleményezése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja a 2021-2035. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 
Közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás ágazat tervezetét, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
76/2020. (IX. 14.) PEB hat. 
A 2021-2035. évi időszakra vonatkozó Gördülő  
Fejlesztési Terv Közműves szennyvízelvezetés és  
- tisztítás ágazat tervezetének véleményezése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:     PEB 
 
7./ Napirendi pont 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséére vonatkozó 
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés 
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Sebők Márta PEB elnök 
Minden évben ezt az eljárást le kell folytatni. Egy évre kapja meg a katasztrófavédők 
által kijelölt pályázó a feladat elvégzését. 
Az előterjesztés 13. oldala tartalmazza azokat a szolgáltatókat, akik ilyen tevékenységet 
végeznek. 
Kérem aljegyző asszonyt, hogy adjon erről tájékoztatást. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Tisztelt Bizottság! 
Felsőlajos is tárgyalta e napirendi pontot, s kijelölt néhány vállalkozót, akiket szeretne 
felkérni a szolgáltatás elvégzésére. Nálunk a szolgáltatást a Faragó Környezetvédelmi 
és Szolgáltató Kft. végzi. Szeretnék megjelölni őt, továbbá a KUSZAKA 2004 Bt 
Kunszentmiklós, Somogyi István Izsák, Szabó János Kiskőrös, Szabolcska Ferenc 
Kunszentmiklós, TI-TO Kft Solt telephellyel rendelkező vállalkozókat és felkérni, hogy 
adják be pályázatukat szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére. 
Az elmúlt év végén változott a jogszabály, ami kimondta, hogy 3 évig lehet ezt a 
kényszerkijelölést alkalmazni. Amennyiben a jogszabály a jövő ében nem fog változni, 
meg tudjuk csinálni még egyszer ezt a módszert. Első pályázat lesz most, októberben 
még egy pályázat és utána kijelölnek egy vállalkozót, ha nem lesz jelentkező. 
Július-augusztus környékére le szokott zajlani a többlettámogatás kérés az Energetikai 
Hivatal részéről, ezt nekünk tovább is kell utalni. Eddig még nem született döntés, most 
még nem tudunk róla semmit. Ezt a különbözetet ebben az évben még nem kapták meg 
a szennyvíz begyűjtését végző vállalkozók. Köszönöm. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Nincs. Elfogadható nekünk az aljegyző 
asszony által felsorolt vállalkozások felkérése. Amennyiben igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
77/2020. (IX. 14.) PEB hat. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásával  
kapcsolatos döntés 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy az 
alábbi engedéllyel rendelkező vállalkozókat keresse meg 
ajánlattételre: 

- Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft, 
- KUSZAKA 2004 Bt Kunszentmiklós,  
- Somogyi István Izsák,  
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- Szabó János Kiskőrös,  
- Szabolcska Ferenc Kunszentmiklós,  
- TI-TO Kft  Solt, 

 
Határidő: 2020. szeptember 17. 
Felelős:     PEB 

 
 
8./ Napirendi pont 
Új sportcsarnok építésének előkészítése 
Sebők Márta PEB elnök 
Felkérem a polgármester urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
Basky András polgármester 
A jelenlegi folyamatban lévő csarnokunk már nem tud megépülni addig a határidőig, 
amíg az engedélyek szólnak. A sportcsarnok építését mindig fontosnak tartotta a 
Képviselő-testület. Többször próbáltunk kormányzati támogatás irányába elindulni. 
500.000.- Ft-ért nem lehet felépíteni sportcsarnokot, mert az árak emelkedtek. Legutóbb 
az országgyűlési képviselővel folytattunk tárgyalásokat, a Beruházási Alapra lehet 
pályázatot benyújtani, hogy ebből a sportcsarnok építési terveket meg tudnánk újítani. 
Levelezések és személyes egyeztetések voltak az államtitkár úrral. Ha a pályázatot 
benyújtjuk a pályázati alapra, akkor van esély arra, hogy kapjunk támogatást. A terveket 
frissíteni kell. Pályázatot nyújtottunk be a Beruházás Előkészítő Alapra és forrást kérünk 
a tervezés újra tervezésére. A Comfort Kft-től kértünk be árajánlatot. 
Kétféle javaslat van, egy egyszerűsített változat: 2.844.000.- Ft-ért, s egy komplett, ami 
tartalmazza a gépészeti, műszaki tartalmat is, ez 4.281.000.- Ft. Erre az utóbbi  összegre 
adnánk be pályázatot a Támogatási Alapra. Egyeztetések zajlanak a beruházási 
ügynökséggel. 
A másik verzió. Füzy Andrástól is megkértük, hogy ő hogyan lát esélyt a sportcsarnok 
építésre.  
Ha állami támogatással megépülne, akkor saját beruházással valósítanánk meg. 
A Beruházáselőkészítő Alaphoz nyújtunk be pályázatot, hogy a tervek át legyenek 
dolgozva. Ha ebbe az irányba mozdulunk el, akkor Füzy András átadja a terveket. A 
tervek átdolgozásához lesz fedezet az állami támogatási összeg. Megváltozott a 
jogszabályi környezet és ennek megfelelően át kell dolgozni a tervet. 
Sebők Márta PEB elnök 
Füzy András átengedi a terveket? 
Basky András polgármester 
Igen. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ha adunk valakinek előleget, akkor azzal el kell számolni. Ha van egy élő szerződésünk, 
akkor azt le kell zárni. Soros testületi ülésen júliusban a Képviselő-testület hozott olyan 
határozatot, hogy megvizsgáljuk a szerződést és lezárjuk. Mennyi jelenleg az a költség, 
amit havi szinten folyósítani kell Füzy Andrásék részére? 



18 
 

 
Basky András polgármester 
100.000.- Ft. 
Sebők Márta PEB elnök 
Le kellene zárni a Füzy úrral kötött szerződést. Adunk pénzt előlegre, és ezzel nem kell 
elszámolni? 
Basky András polgármester 
Addig nem zárjuk le, amíg a minisztériumban nem látszódik, hogy melyik verzió a 
megfelelő. Ahhoz, hogy önkormányzati fejlesztésként tudjon menni, ezt a pályázatot 
beadnám. Ha kapunk támogatást, a szándékunkat is jelezni kell. A meg nem kezdett és 
be nem fejezett csarnokok támogatást kapnak. Most van egy esélyünk arra, hogy a 
csarnok megépüljön. A pályázatot be kell nyújtani, hogy a támogatást megkapjuk. 
Sebők Márta PEB elnök 
Nekem az a problémám, hogy ezt az előterjesztést olyan előkészítetlennek látom, mint 
5 évvel ezelőtt. Nem tudjuk, hogy milyen támogatás intenzitást kapunk, csak döntsünk. 
Akkor is elhamarkodott döntést hozott a Képviselő-testület. 
Basky András polgármester 
Az előterjesztésekben sok információ benne van. Ennél többet nem tudunk.  
Sebők Márta PEB elnök 
Féltem ezt az 51 millió forintot, amit ismét önerőként fel kell mutatni. 
Basky András polgármester 
A szándékunkat valamennyi hozzájárulással is nyugtázni kell, s ha van egyébként is 
szándék, akkor el kell indulni. 
Sebők Márta PEB elnök 
A korábban támogatásként felajánlott 40 millió forintot el fogjuk engedni, ezt a 
szerződést nem fogjuk lezárni? 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
2015. júniusban indult a sportcsarnok építési határozat. 38.300.000.- Ft-ot utaltunk át. 
34 millió forinttal számoltak el. Havi 100.000.- Ft, amit ők felszámolhatnak felénk a 
győri gyermekek sportoktatására. Amíg nem kerül a szerződés felbontásra, addig 
jogosultak a 100.000.- Ft-ot kérni az Önkormányzattól. 
Másik tény, hogy az előbb módosított költségvetésünkben 2,7 millió forint általános 
tartalék van. 
Az előbb módosított költségvetésben 580 millió forint iparűzési adó szerepel. 189 millió 
forint mínusz várható erre az évre. 
Ha hozzávesszük, hogy az iparűzési adó realitásunkat nagyban veszélyezteti a Covid 
járvány, akkor még rosszabb a helyzet. Ha az iparűzési adó csökken, akkor a forrásunk 
csökken. Az Önkormányzat adóbevétele nem valószínű, hogy nőni fog, a gépjárműadó 
bevétel kiesett. Nem nagyon várható, hogy az Önkormányzat saját helyi bevételei nőni 
fognak. 
Én is úgy értettem, hogy arról született határozat, hogy július 9-ig beterjesztésre kerül a 
Képviselő-testület elé a győriekkel kapcsolatos szerződés felbontás. 
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Adhatunk be pályázatot. Mi a realitása annak, hogy mivel a járvány második hulláma 
előttünk áll, elképzelhető-e, hogy ebbe a gazdasági helyzetbe önkormányzati saját forrás 
nélkül sportcsarnok építésre úgy nyílik lehetőség, hogy az Önkormányzatnak saját 
forrást nem kell hozzátenni. Ilyen működési egyenleg mellett lesz-e a beruházásra saját 
forrás. Ha nem látjuk, hogy marad saját forrás, akkor mire tervezünk. Az állam ad pénzt 
a tervek újra tervezéséhez. Aki úgy látja, támogassa az előterjesztést, aki nem, az ne. 
Jogunk van saját nevünkben pályázni, Lajosmizse költségvetéséből a terveket kifizetni. 
Kérdezem, hogy miért nem bontjuk fel haladéktalanul a győriekkel kötött szerződést? 
Az elszámolás során milyen költségek vetődnek fel? 
Kinek a hibájából hiúsult meg a sportcsarnok építése? Ez a kérdés. 
Az előttünk álló beruházásra szabad pénzeszközre szükség lesz. 
A havi 100.000.- Ft-ot nem kell odaadni a győrieknek, mert ebben a formában nem fog 
soha az életben megvalósulni a sportcsarnok építése. 
Az átdolgozást el kell végezni, mivel a jelenlegi terveket már használni nem lehet, mert 
elévültek. 
Lajosmizse a saját maga nevében intézkedjen, nem kell a győriekkel fenntartani a 
szerződéses kapcsolatot. 
Nekem volt szerencsém felülvizsgálni a számlákat, megállapításom, hogy inkorrekt 
számla értéket nyújtottak be. 
A győriek velünk szemben az én álláspontom szerint is inkorrekt módon jártak el. 
Sebők Márta PEB elnök 
Nincs elszámolási kötelezettség? 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Amíg él a szerződés, addig nincs. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez egy új sportcsarnok építésről szól. Ez az 51 millió forint nem felszabadítható? 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Nem újat kell terveztetni, hanem a nekünk átadott verziót felül kell vizsgáltatni, 
aktualizáltatni kell a mai igényeknek megfelelően. Ha lesz egy átdolgozott tervünk, 
meglátjuk, hogy 2021-ben milyen lehetőségek nyílnak, lesz-e az Önkormányzatnak 
saját forrása,  
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük.  
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! A délelőtti bizottsági ülésen már 
felolvastam azt a határozatot, amelyet Július 9-én rendkívüli ülésén hozott a Képviselő-
testület. A belső ellenőr kolléga hozzászólását szeretném pontosítani, mely szerint azt 
mondta, hogy július 9-ig kellett volna a szerződést megszüntetni a győriekkel.  Ezt a 
döntést július 9-én hozta meg a Képviselő-testület a 116/2020. Önkormányzati 
Határozat számon, amely arról szólt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a Lajosmizse 
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 700/2. hrsz-ú ingatlanon városi 
sportcsarnok és kiszolgáló egységei megvalósítására kötött együttműködési 
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megállapodás megszüntetésének jogi lehetőségeit készítse elő, azt terjessze a Képviselő-
testület elé.”  Erről döntött a Képviselő-testület. 
 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Igen, rendben van, így helyes.  
Basky András polgármester 
Néhány felvetésre válaszolnék. A szerződés felbontásának a módozata hogyan zajlik. 
Benne vagyunk egy folyamatban. Elmondtam már kétszer, elmondom harmadszor is, - 
s ha végzünk, akkor lesz egy ehhez kapcsolódó telefon, hogy haladjon az ügy előre, - 
hogy fent a minisztériumban arról beszéltünk, hogy milyen módja van a csarnoképítés 
lehetőségének. Ha az volna a válasz, hogy vigyük végig az eddigi vonalat, akkor nem 
megszüntetésről beszélnénk, hanem arról, hogy ezt a folyamatot a minisztérium 
javaslata alatt a Beruházási Ügynökséggel együtt hogyan lehet tovább vinni. Nem ez a 
verzió, hanem az, hogy ezt meg fogjuk szüntetni. Tisztázódott, hogy erre a támogatásra 
adjunk be egy pályázatot, és ezzel nem önkormányzati forrásból, hanem saját forrásból 
a terveket felül lehet vizsgáltatni, át lehet terveztetni, s ha vannak konkrét tervek, akkor 
el lehet jutni odáig, hogy ha van egy közbeszerzés, akkor az állam tudja mondani, hogy 
támogatja, vagy nem támogatja. Hogy az Önkormányzatnak kell hozzátenni, vagy nem, 
ezen most hiába kezdünk el vitatkozni, ez nem ebben a pillanatban relaváns, hanem 
akkor, amikor odajutottunk, hogy azt mondja a Kormány, hogy ad bizonyos összeget, s 
építhetjük a csarnokot. Mi meg azt mondjuk, hogy nincs annyi pénzünk, hogy 
megépítsük, de van 51.890.000.- Ft-unk, ezzel hozzá tudunk járulni egy olyan 
csarnokhoz, ami mégiscsak Lajosmizse érdekeit fogja szolgálni. Ha nem abba az irányba 
indulunk, hogy hogyan tudjuk Lajosmizsét fejleszteni, akkor kezdjük el felszámolni.  
Nem azon kell sopánkodni, hogy hogyan tudjuk megoldani, vagy, hogy nem, hanem 
azon dolgozni kell. Idáig, ha valamit meg kellett oldani, mindig megoldottuk, és meg 
fogjuk oldani ezután is. Lajosmizse fejlődéséhez szükség van arra, hogy ilyen 
beruházások legyenek, s utána a forrást meg kell találni arra, hogy működtetni tudjuk 
ezt a beruházást. Ez is a Képviselő-testületnek a feladata lesz.  
Győrrel, amikor annak idején szerződést kötöttünk, azt is vállalta Lajosmizse Város 
Önkormányzata, hogy miután a kosárlabda vonulatban gondolkodtunk, hogy 
Lajosmizsén beindul a kosárlabda sport. De minek építene a Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége Lajosmizsén csarnokot, ha nincs kosárlabda. Nem fűződik hozzá érdeke. 
Megoldotta a Kosárlabda Akadémia, mert az egyik csapatát Lajosmizse néven 
versenyezteti, s ennek az összes költségét ő finanszírozza. Egyetlen fillért bele nem 
tettünk, legfeljebb a 100.000.- Ft erejéig. Kérdezem, ha itt elindítottuk volna a 
kosárlabdát, 100.000.- Ft kifutotta volna? 
Sebők Márta PEB elnök 
Ők TAO-s pénzből finanszírozták. 
Basky András polgármester 
Igen, TAO-s pénzből is. Ezt is vállaltuk. Ezt ők megoldották helyettünk. Én azt 
gondolom, ha ezt most nem szavazzuk meg, hogy ebbe az irányba elindulunk, akkor 
ezzel lemondtunk arról, hogy csarnok legyen valaha, és nem lesz. Ezt mindenki eldönti 
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magában, hogy ezt hogyan látja. A szerződést le fogjuk zárni, de ennek függvényében, 
hogy ha kimondjuk azt, hogy ebbe az irányba indulunk el, akkor tudjuk, hogy hogyan 
fogjuk lezárni a szerződést. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ha a pályázati kiírás sikerül, akkor az mit tartalmaz? Azt tartalmazza, hogy a további 
finanszírozás hogyan fog történni? 
Basky András polgármester 
Van egy Beruházás Előkészítő Alap, s a jogszabály kimondja azt, hogy erre lehet 
pályázatot benyújtani arra, hogy akinek jelen pillanatban nincs forrása egy beruházást 
előkészíteni.   
Sebők Márta PEB elnök 
Az benne van, hogy mekkora összeget lehet kérni? 
Basky András polgármester 
Az nincs benne, hogy mekkora összeget lehet kérni, hanem az van benne, hogy mire 
lehet. Azt gondolom, ha mi egy 4-5 millió forintos keretre pályázunk, akkor mi nem 
lőttünk vele túl a célon, mert ez olyan összeg, amit támogatni lehet, főleg ha azt látom, 
hogy mostanra megért másokban is az, hogy Lajosmizsén legyen sportcsarnok. Miután 
többször voltunk már a Kormánynál, azt láttuk, hogy Salacz képviselő úr is benne van 
és a Széchenyi Kosárlabda Akadémia is, és Füzy András is, hogy megvalósuljon a 
sportcsarnok. Ezt csak úgy lehet, hogy el kell jutni arra a szintre, hogy ne csak nekünk 
legyen fontos, hanem másoknak is. Ott legyen fontos, ahol a döntéshozatal van.  
Sebők Márta PEB elnök 
Bármelyik alternatívát választjuk, Füzy Andrásékon keresztül tudjuk megvalósítani? 
Basky András polgármester 
Nem. Most eljutunk oda, hogy a szerződést lezárjuk, ezek átkerülnek az Önkormányzat 
tulajdonába, s a felülvizsgálatot az Önkormányzat nevére fogjuk kérni, s nem a 
Kosárlabda Akadémia nevére.  
Azt is látni kellene, hogy öt év után annyi jogszabályi változás volt, ami után mi is 
mentünk, hogy követni is nehéz volt. Ezek segítették volna a történetet, csak az a 
probléma, hogy az árak megkétszereződtek, ami a győri Kosárlabda Akadémiának a 
Kosárlabda építési projektjét megnehezítette ugyan úgy, mint Lajosmizsének a Zöld 
Város projektét. Itt hibást keresni nem lehet, ezt az élet hozta, nekünk az a dolgunk, 
hogy ha van sportcsarnok építési szándékunk, már pedig van, mert nagyon sokan 
szeretnék, akkor most tegyük meg azt, hogy ezt a határozatot megszavazzuk, ami 
pénzünkbe nem kerül. Ha kapunk egy első lépéses támogatást, hogy ezt a sportcsarnokot 
át tudjuk terveztetni ebből az Alapból, akkor talán a következő lépés is simábban fog 
menni, mint ha egyéb úton próbáltuk volna. Mindig az van, hogy keressünk más 
alternatívát. Most itt egy más alternatíva, akkor szavazzuk meg, vagy mondjunk le róla, 
kezdjük el felszámolni. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Polgármester úr említette, hogy mindannyiunkban megvan a szándék, de a polgármester 
úr tette a legtöbbet eddig érte mindnyájunk közül a legjobban, megtalálva azokat a 
kapukat, amiket kell döngetnünk.  
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A szerződés miért nem volt felbontva? Pontosan azért, mert ha nem tartottuk volna fenn, 
akkor nem kerültünk volna bele abba a körbe, hogy kapjunk támogatást. Mi harcolunk 
a sportcsarnokért, de mivel nincs forrásunk, ezért nem tudtuk megvalósítani. Ha mi ezt 
a szerződést felmondtuk volna korábban, akkor ebbe a keretbe nem kerültünk volna 
bele, nem szólítottak volna fel bennünket, hogy adnak támogatást, mert látják az 
akaratot. Ezt a szerződést, illetve a havi 100.000.- Ft-ot ne úgy nézzük, hogy ez egy 
kidobott pénz, hanem úgy, hogy ebből nekünk lesz egy sportcsarnok. Ha valaki hisz 
benne, a polgármester hisz benne, s mi az államtitkárságtól kaptunk értesítőt, nem 
véletlenül kaptuk. Higgyünk már abba, hogy lesz sportcsarnok. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az a problémám, hogy a Mizse Sport Kft akar sportcsarnokot. 
Belusz László települési képviselő 
Nem, hanem az Önkormányzat.  
Basky András polgármester 
Két út van, egyik az, amit Füzy Andrástól kértem, hogy ő hogyan látja a jelenlegi 
helyzetet. Ő leírta, hogy még mindig van esély, ebbe az irányba kell akkor menni. 
Felmentünk a Minisztériumba a Salacz képviselő úrral, átbeszéltük, s az az álláspont 
körvonalazódott, s természetesen bennem is, mindenkiben, hogy ebben a dologban 
akkor tudunk előrébb lépni, ha saját kézbe vesszük, és nem áttételesen akarjuk, s nem 
olyantól várjuk a csarnok építését, akinek kevésbé fontos, mint nekünk. Vegyük saját 
kezünkbe, s induljunk ezen az útvonalon, álljunk mellé, csináljuk meg. Nyilván 
vészhelyzet van, Covid van, gazdasági válság nincs, de nehéz helyzetben van mindenki, 
s ezekben a helyzetekben, ha visszahúzódunk, akkor feladjuk Lajosmizse fejlődését. Ha 
előre tudunk lépni, akkor egy-két éven belül örömmel mondhatjuk, hogy Lajosmizse 
megint fejlődött.  Én ezt szeretném, én ezért fogok dolgozni.  Aki jön velem, azt viszem 
magammal, aki nem, az áll a másik oldalra, és dolgozik a csarnok ellen.  
Lukács Józsefné képviselő 
Én is azt mondom, hogy a győri kosárlabda csapatnak nem lényeg, hogy Lajosmizsén 
sportcsarnok épüljön. 
Péli Szilveszter képviselő 
Akkor, amikor a győri dolog beindult, egy lehetőséget nyújtott nekünk, a csarnoknak az 
építésére. Óriási hibát követtünk volna el, ha, ezt akkor nem próbáltuk volna meglépni. 
Az más kérdés, hogy az élet olyan dolgokat hozott közbe, ami az egészet felborította. 
Ezt látni kell ebben a történetben. 
Sebők Márta PEB elnök 
Azt is látni kell, hogy az utóbbi években nagyon sok hozzánk hasonló településen 
felépült a sportcsarnok. Ebben az időben is épültek sportcsarnokok.  
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. A 
határozat-tervezet tartalmazza, hogy a Képviselő-testület a tervezés átdolgozására a 
Comfort Tervezési Kft-t szeretné megbízni, s a bruttó 4.241.800.- Ft tervezési ajánlatot 
fogadja el, s hogy a határozat-tervezet 5. pontját szerepeltetni kell, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal 1 tartózkodással 
- az alábbi határozatot hozta: 
 
78/2020. (IX. 14.) PEB hat. 
Új sportcsarnok építésének 
előkészítése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Bi- 
   zottsága az előterjesztés határozat-tervezetét nem javasolja 
   elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:     PEB 
 
 
9./ Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képvelő-testületének a 2020. évi 
költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet alapján az 
önkormányzat és intézményei költségvetésének 2020. 01.01-06.30. időszakra szóló 
teljesítéséről 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előterjesztésben láthatjuk, hogy a bevételek: 
- az Önkormányzatnál 74,14 %-kal, a kiadások 25,62 %-kal, 
- a Közös Önkormányzati Hivatalnál a bevételek 47,04 %-kal, a kiadások 40,52 %-kal, 
- az Intézmények Gazdasági Szervezeténél a bevételek 38,88 %-kal, a kiadások 35,87  
  %-kal,  
- a Művelődési Háznál a bevételek 53,99 %-kal, a kiadások 32,63 %-kal teljesültek a    
  módosított előirányzathoz viszonyítva.  
A mellékletek részletezve tartalmazzák a számadatokat. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs. Elfogadásra 
javaslom. 
 
Belusz László bizottsági tag kiment a teremből, a bizottság 4 fővel határozatképes.  
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 4 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2020. (IX. 14.) PEB hat. 
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- 
nek a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati  
rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 
2020.01.01-06.30. időszakra szóló teljesítéséről 
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HATÁROZAT 
 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek Lajosmizse Város Önkormányzata és Intézményei 2020. 
   I. féléves költségvetési beszámolóját. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:    PEB 
 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, kérdezem, hogy van-e 
valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? Nincs. Megköszönöm a jelenlevők részvételét, 
a mai ülésünket ezennel berekesztem 15.40 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
      

 
  Sebők Márta     Belusz László 
  PEB elnök     PEB tagja 
        jkv. aláírója 
   


