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Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/763-22/2020. 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2020. szeptember 14-én 
 08.00 órakor megtartott  n y l t  bizottsági üléséről 

 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 

54/2020. (IX. 14.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2020. (….) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

55/2020. (IX. 17.) ÖB hat. Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
társulás társulási megállapodás módosítása  

56/2020. (IX. 14.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének ……/2020. (….) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjról szóló 21/2012. (VI. 
01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

57/2020. (IX. 14.) ÖB hat. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási  
Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez 

58/2020. (IX. 14.) ÖB hat. Tájékoztatás a Radnóti téri új bölcsődével 
kapcsolatos lakossági észrevételről 

59/2020. (IX. 14.) ÖB hat. Új sportcsarnok építésének előkészítése 
60/2020. (IX. 14.) ÖB hat. Régi Városháza udvarának fejlesztése 
61/2020. (IX. 14.) ÖB hat. Mátyás Király szobor talapzatának felújítása 
62/2020. (IX. 14.) ÖB hat. Parkolási rend kialakítása a városközpontban 
63/2020. (IX. 14.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2020. (….) önkormányzati 
rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. 
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

64/2020. (IX. 14.) ÖB 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 

 
65/2020. (IX. 14.) ÖB hat. Zárt ülési határozat 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság 2020. szeptember 14-én, délelőtt 9.00 órakor 
Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott  n y í l t bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Belusz László bizottság elnöke    

Borbély Ella  bizottság tagja   
Sebők Márta    bizottság tagja  
Bagó István  bizottság tagja 

 
Sápi Tibor  bizottsági tag később fog érkezni. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Györgyi Károly műszaki ellenőr 
      Muhari Gyula GOMÉP képv. műszaki osztály- 
      vezető 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai nyílt bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, 
hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő van jelen. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban módosító, illetve kiegészítő javaslat. 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a meghívó szerinti napirendi pontokat. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen, ellenszavazat, tartózkodás, ellenszavazat, nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:  

Napirendi pontok:          Előterjesztő: 
1./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle-    Basky András 
     tének …./2020. (….) önkormányzati rendelete a személyes gon- polgármester 
     doskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011.  
     (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     II. Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és  
    Szociális Intézményfenntartó társulás társulási megállapodás mó- 
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     dosítása  
2./ I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     ……/2020. (….) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica polgármester 
     Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjról szóló 21/2012. 
     (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     II. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányza- 
     ti Ösztöndíjrendszerhez 
3./ Tájékoztatás a Radnóti téri új bölcsődével kapcsolatos lakos- Basky András 
     sági észrevételről       polgármester 
4./ Új sportcsarnok építésének előkészítése    Basky András 
          polgármester 
5./ „Zöld város” projekt megvalósításával kapcsolatos lakossági Basky András 
     észrevételről 
6./ 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 
7./ Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- Basky András 
     tületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.)  polgármester 
     önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézmé- 
     nyei költségvetésének 2020. 01.01-06.30. időszakra szóló telje- 
     sítéséről 
8./ Egyebek 

Zárt ülés 
 
1./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Igazgatója Basky András 
     jogviszonyának – kérelmére – felmentéssel történő megszünte- polgármester 
     tése 
  
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  
Belusz László ÖB elnök 
Felsőlajos Község Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatot szeretne elindítani. 
Pályázatot nyújtottak be. A tanyagondnoki szolgálatot társulás formájában látjuk el, 
ezért szükséges a szociális rendeletünk módosítása. Felsőlajos Képviselő-testülete 
tárgyalta és hozzájárult a rendelet módosításához. 
Zsolnainé Cserni Andrea IGSZ intézményvezető asszonynak van egy kérelme, mely 
szerint az új közbeszerzési eljárás eredményeképpen beszállítói árváltozások történtek. 
A beszállítók a közbeszerzési eljárás során új árakat adtak meg, melynek következtében 
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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. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása? Nincs. 
A rendelet-tervezetet, valamint a társulási megállapodás módosítást a rendeletben 
jelöltek szerint elfogadásra javaslom, szavazásra teszem fel a kérdést. 
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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
54/2020. (IX. 14.) ÖB 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 Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja  a Képviselő-tes- 

tületnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátá- 
sokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendeletének 
módosítását. 
Határidő: 2020. szeptember 17. 
Felelős:     ÖB 
 

Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó társulás társulási megállapodás módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
55/2020. (IX. 14.) ÖB hat. 
Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti 
és Szociális Intézményfenntartó társulás társulási megállapodás  
módosítása  

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:     ÖB 
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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 Ösztöndíj 
rendszerhez 
Belusz László ÖB elnök 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 
csatlakozással a hátrányos helyzeti felsőoktatási képzésben részt vevő diákokat tudjuk 
támogatni. 
10.000.- Ft/hóval egészítjük ki 3-szor 10 hónapra. Ennek feltételei vannak. Az egy főre 
jutó összeget határoztuk meg a rendeletünkben. 2018-ban 60.000.- Ft-ról 65.000.- Ft-ra 
emeltük. Az elmúlt évben 13 pályázat érkezett be és 10 pályázatot tudtunk támogatni a 
jövedelemhatár miatt, a mellékelt bérminimum összege is változott az elmúlt 
időszakban. Most 65.000.- Ft-ról 70.000.- Ft-ra emeljük az összeget. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, 
javaslata? Nincs. 
 
8.10 órakor megérkezett Sápi Tibor bizottsági tag, így a bizottság a továbbiakban 5 fővel 
határozatképes. 
 
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: 
56/2020. (IX. 14.) ÖB 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 Ön- 
   kormányzati 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:     ÖB 
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Belusz László ÖB elnök 
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: 
57/2020. (IX. 14.) ÖB hat. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási  
Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Tájékoztatás a Radnóti téri új bölcsődével kapcsolatos lakossági észrevételről 
Belusz László ÖB elnök 
Beadvány érkezett, hogy nem támogatják a Radnóti téri lakosok a képviselő-testületi 
javaslatot, illetve döntést. Lajosmizse Város Önkormányzata június 25-én úgy döntött, 
hogy az Iskola-tó és a fociálya helyett a Radnóti térre helyezné át a bölcsőde építést. 
Elindult a tervezés és a rendezési terv módosítása. Közben megérkezett a támogatási 
szerződés augusztus 13-án. Az irányító hatóság engedélyezte, hogy a Radnóti téren 
kerüljön a bölcsőde felépítésre. A rendezési terv módosítás is elindult. Szeptember 16-
án lesz egy lakossági fórum a bölcsőde építéssel kapcsolatban. Ha a lakossági 
kezdeményezésnek helyt adunk, akkor további csúszás lesz a bölcsőde építés kapcsán. 
Úgy kellene gondolkodni, hogy az eredeti elképzelés szerint menjen tovább a bölcsőde 
építés. Nem tudom, hogy hogyan volt tájékoztatva a lakosság, hogy nem az egész tér 
veszik el, hanem csak egy rész, a többi pedig megmarad, mint zöld területi rész. 
Kérdezem a bizottság tagjait ezzel kapcsolatban. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Ami indokokat felhoztak a bölcsőde ellen, ez lehet, hogy csak azért van, mert nincs 
kellően tájékoztatva lakosság, hogy nem az egész terület lesz elvéve a bölcsőde 
építésére. Ezen kívül még lenne járdaépítés, és infrastruktúra is fejlődne. Ezt a 
pályázatot nem lehetne meggátolni és tovább halasztani. 
Sebők Márta ÖB tagja 
Ezt a beadványt nekem hozták be. A lakosság fel van háborodva, hogy zöld területet 
veszünk el, nem akarják megérteni, hogy nem az egészet. A további kérésük az, hogy 
nincs a fiataloknak gőrkorizásra lehetősége. Ahol először akartunk bölcsődeépítést, 
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azon a területen lehetne kialakítani dühöngőszerű dolgot. Nem tudom, hogy mennyire 
járható út? 
Belusz László ÖB elnök 
Ez mind pénz kérdése. Nincs lehetőség arra sem, hogy a fiatal gyermekek focizni 
tudjanak valahol. 
Borbély Ella bizottsági tag 
A piactéren lehetne ilyen lehetőség, csak az a probléma, hogy akkora hangzavar van egy 
ilyen fiatal összejövetel kapcsán, hogy az is zavarná a lakosokat. A nagy játszótér sem 
alkalmas ilyen dologra. A szabad idős tevékenységi terület szűkös a fiatalok részére. 
Bagó István bizottsági tag 
A lakosságot tájékoztatni kell, ezzel egyetértek. Az aláírás előtt beszéltem velük, meg 
is győztem őket, hogy a bölcsődével egyetértenek és ha játszóteret kapnak, akkor az 
megfelelő lesz számukra. 
Basky András polgármester 
Ha bölcsődét építünk, akkor máshol zöld felület kell. Korábban volt arról tárgyalás, 
akkor azt ígértem, hogy mindenképpen megvizsgáljuk azt, hogy a tó körül valamilyen 
lehetőséget tudunk kialakítani a fiataloknak szabadidős, sportolási lehetőséget. Ez 
viszont egy 25 millió forintos dolog lenne, de jelen pillanatban most ilyen lehetőséget 
nem tudok ígérni a pénzügyi helyzet miatt. Nehéz olyan dolgot kitalálni, ami 
mindenkinek megfelelő lenne. Bízom benne, hogy a lakosság meg fogja érteni, hogy ha 
kellő módon lesznek tájékoztatva. 
A tó környékén mindig lesz olyan lehetőség ilyen dühöngőt kialakítani. 
Belusz László ÖB elnök 
Bízzunk benne, hogy a lakosság megértéssel lesz.  
Kérdés, vélemény van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom, hogy változatlanul a Radnóti 
téren legyen a bölcsőde építése. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
58/2020. (IX. 14.) ÖB hat. 
Tájékoztatás a Radnóti téri új bölcsődével  
kapcsolatos lakossági észrevételről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:     ÖB 
 
4./ Új sportcsarnok építésének előkészítése 
Belusz László ÖB elnök 
2015. óta húzódik az új sportcsarnok építése. 2015-ben úgy döntöttünk, hogy TAO 
segítségével felépítésre kerül a sportcsarnok. Akkor engedélyezett tervek alapján 
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500.000.- Ft-ra lett prognosztizálva ennek a bekerülése. Több közbeszerzés is le lett 
folytatva a Mizse Sport Kft-vel. A legutolsó fedezet miatt nem került megkötésre. 
Képviselő-testület akkor kérte, hogy Magyarország Kormányához forduljon támogatás 
iránt a polgármester. Ekkor a Kormánytól elutasítást kaptunk. Majd 2019-ben a Mizse 
Sport Kft is támogatási kérelmet nyújtott be a Kormányhoz, ami nem járt sikerrel.  
Van egy határidőnk, 2020. december 31-e. Eddig kellett volna megépíteni a 
sportcsarnokot a kiviteli tervek szerint. Az érvényben lévő energetikai rendelet szerint 
2021-től már az új energetikai szabályok fognak életbe lépni, a jelenlegi tervek nem 
lesznek alkalmasak, mert az energetika nem fog megfelelni az új rendeleteknek.  Át kell 
dolgozni. Polgármester úr Salacz László országgyűlési képviselőhöz fordult, hogy 
állami támogatást szerezzen. Ennek eredményeképpen a Beruházás Előkészítési Alap 
terhére az előkészítés folyamatát tudják támogatni és Lajosmizse lehet a 
kedvezményezett. Két fő dolog van, most már nem a Győri Kosárlabda Csapat, hanem 
Lajosmizse város tudná ezt a sportcsarnokot felépíteni, a tervezésre az állam tudná 
biztosítani a forrást. Korábbi terveket a Comfort Kft készítette, az átdolgozásra adott 
2.844.800.- Ft-os árajánlatot, valamint a gépészeti rendszerek, villamos hálózati 
rendszereket magába foglaló korszerű fűtési szellőző rendszer kialakítását, és magában 
foglaló terv esetén 4.241.800.- Ft lenne. 
A magasabbat kellene megrendelni,, az áttervezésre és a fűtéskorszerűsítésre. Ez 
pénzünkbe sem kerül. Van-e hozzászólás? 
Basky András polgármester 
Mostanra ért oda a folyamat kormányzati szinten, hogy ezt a projektet támogatni tudják. 
A Beruházási Alapba fel tudják venni, és ha benyújtjuk, úgy tűnik, hogy támogatni 
tudják. Ami pozitív, hogy a Mizse Sport Kft-nél a 330 millió forint TAO pénz feltöltésre 
került, s amennyiben nem a Mizse Sport Kft keretein belül fog épülni a sportcsarnok, 
akkor az visszaszáll az államra, s azt majd megkapnánk csarnok építéséhez. Az 
51.890.000.- Ft-ot meghagynám támogatási önerőnek. 
Salacz képviselő úr és én magam is úgy gondoljuk, hogy az Önkormányzat 
kezdeményezése által lenne megfelelőbb megvalósítani. Javaslom, hogy ezt a pályázatot 
adjuk be, ha megkapjuk a támogatást, akkor van jelentős esély arra, hogy a beruházás 
megvalósulhasson. Köszönöm.  
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele? Jelen állapotban ez tűnik 
a legjobb lehetőségnek, hogy Magyarország Kormánya által finanszírozandó 
sportcsarnok kerüljön megvalósításra Lajosmizsén. Próbáljuk meg ezt az utat elindítani. 
A tervezést is ebből a forrásból kapjuk, s nem kerül pénzünkbe. 
Basky András polgármester 
Ha a Képviselő-testület ezt a verziót elfogadja, akkor a Füzy Andrásékkal a szerződést 
felbontjuk. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Én azt szeretném, hogy a 40 millió forinttal elszámolna, mielőtt bármibe belefogunk. Ez 
a csarnok 1,5 milliárd forint lesz Lajosmizse számára. 100 %-os állami támogatással fel 
tud épülni a sportcsarnok? Van erre pénzünk? 
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Borbély Ella bizottsági tag 
Ha akkor nem lettek volna vágyaink, akkor a sportcsarnok egy év múlva állt volna. Nem 
a Salacz képviselő úron múlott, hanem a szakmán. Salacz képviselő úr  munkacsarnokot 
ígért 350 millió forintért. Nekünk a munkacsarnok nem felelt meg, ezért kellett a 
szakmának tárgyalásokat folytatni Győrben.  
Sebők Márta bizottsági tag 
Erről nem tájékoztattak, hogy munkacsarnokról van szó, engedték a csapatot álmodni. 
Valószínűleg ezt a szakma tudta, és nem tájékoztatott bennünket, hogy ha 
munkacsarnokot kérünk, akkor egy év múlva állni fog.  
Basky András polgármester  
Amikor a csarnok építésről beszéltünk, s jött, hogy a Kosárlabdázók Szövetsége részéről 
van egy olyan lehetőség, akkor ezt meg kell ragadni. Azt én is maximálisan támogattam, 
hogy nézzük meg, hogy a felépítendő sportcsarnok olyan csarnok-e, ami Lajosmizse 
igényeit kielégíti, s nem olyan, ami csak a kosárlabdázók igényeit.  Ezért volt szükség 
arra, hogy újra gondoljuk, és áttervezzük. 350 millió forintért munkacsarnokot építettek 
volna, ebbe nem voltak benne a belső berendezések és az egyebek, ezeket bele kellett 
tenni, ezért volt az, hogy a 350 millió forintról felemelkedett 500 millió forintra a 
költség.  Minden csarnok beruházás ilyen helyzetbe került, hogy a korábban 
meghatározott számokba nem fértek bele. Mi Győrtől várjuk el, hogy egy ilyen csarnok 
épüljön, mi több pénzt nem tudunk adni. Ahhoz, hogy több pénzünk legyen, az állami 
támogatást céloztuk meg. A Kormánynak is el kell jutnia arra a szintre, hogy ezt a 
projektet támogatható szinten tudja kezelni. A sok megkeresés után eljutottunk arra a 
szintre, hogy kormányzati szinten van támogatási lehetősége Lajosmizsének erre a 
projektre. Az osztályvezetőtől ezért jött a levél, hogy írjon levelet Lajosmizsének, hogy 
támogatja Lajosmizsét a Beruházási Előkészítési Alap terhére. Van a 350 millió forint 
TAO támogatás, van önkormányzati támogatás, és a Kormány támogatása nélkül nem 
fogjuk tudni megvalósítani. Azt gondolom, hogy Salacz képviselő úr nem véletlenül 
futja ezeket a köröket, és azt gondolom, hogy eredményes lesz. Lehet számon kérni 
bárkit, hogy miért nincs csarnok, de ha realitások talaján állunk, akkor látjuk, hogy senki 
nem tudott volna 500 millióból egymilliárdos csarnokot megépíteni úgy, hogy azt 
mondjuk, további pénzt nem adunk hozzá. Azt gondolom, hogy egyáltalán nem arról 
szól a történet, hogy újabb ámítás, hanem arról, hogy ez egy lehetőség, hogy az, ami 
elindult megvalósuljon.  
Belusz László ÖB elnök 
Köszönjük. Van-e még hozzászólás? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Tisztelt Bizottság!    
Szeretném jelezni a képviselőknek, bizottsági tagoknak, hogy a Képviselő-testület a 
július 9-i ülésén a 116/2020. számú határozatával úgy döntött, hogy felkéri a 
polgármestert, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 700/2. 
hrsz-ú ingatlanon városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei megvalósítására kötött 
együttműködési megállapodás megszüntetésének jogi lehetőségét készítse elő és 
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terjessze a Képviselő-testület elé. Tehát ebben a határozatában úgy döntött a Képviselő-
testület, hogy az előkészítés elindul, és nem az augusztusi soros ülésre kérte. Ez a két 
döntés így nem ütközik. Tehát van egy arra irányuló döntése a Képviselő-testületnek, 
hogy meg kívánja szüntetni a szerződést, s ezzel a döntésével összhangban áll, hogy 
most innentől kezdve saját beruházásban kívánja megvalósítani. 
Belusz László ÖB elnök 
Nagyon szépen köszönöm a kiegészítést. Úgy gondolom, hogy ez most sok mindent 
tisztába tett. 
Sebők Márta bizottsági tag 
A Füzy úr levelét nem értem, hogy tovább folytatja, amit elkezdett. A 40 millió forintért 
felelősséggel tartozik, hogy nem számolt el. Ennek jogi következményei lehetnek. Ezért 
a 40 millió forintért mindenki felelősséggel tartozik. 
Belusz László ÖB elnök 
Azért nem mondtuk ki korábban, hogy megszüntetjük a szerződést, hanem azt, hogy 
megvizsgáljuk, hogy hogyan tudunk abból kiszállni.  
Basky András polgármester 
A nagy részével elszámolt, néhány millió forint az, amivel még nem számolt el. Amikor 
fent voltunk Budapesten, azt vizsgáltuk, hogy melyik verzió az, amelyik támogatható 
Lajosmizsén. Addig, amíg azon dolgozik valaki, hogy ne legyen sportcsarnok, s ez egy 
rossz ötlet volt, addig én még is csak azon dolgozom, hogy legyen sportcsarnok. A 
Minisztériumban való tárgyalásoknak az alapja az volt, hogy mit támogat a 
Minisztérium, azt, hogy a Kosárlabda Akadémia megvalósításában lévő sportcsarnok 
építést emeljük arra a szintre, hogy újra pályáztatható legyen, és legyen egy eredményes 
közbeszerzés után állami támogatás, vagy pedig nem csak ezt a verziót támogatják, 
hanem önállóan is megvalósítható legyen. Természetesen párhuzamosan a Füzy úrral is 
felvettük a kapcsolatot, hogy ő is tudja azt, hogy milyen folyamatok vannak, ezért 
kértem tőle, hogy írja meg levélben, hogy ő hogyan látja ennek a sportcsarnok építésnek 
a lehetőségét. Ő leírta, hogy milyen lehetőségek vannak. Nekünk most el kell dönteni, 
ahogy ezt az előterjesztés is sugallja, hogy ezt a beruházást most megpróbáljuk saját 
beruházásként, megszüntetve az előző szerződést, s jogutódját a terveknek megszerezve 
elindulni újra. Ezt a verziót támogatom én a magam részéről, s talán a Képviselő-testület 
is, hogy a Füzy András féle fonalat elengedjük. Ott van 330 millió forint TAO-ban, van 
egy tervünk, amit meg tudunk aktualizálni, s ha ez az aktualizálás megtörtént, a 
közbeszerzés eredményeképpen rövid határidővel elindulhatnak azok a folyamatok, 
amelyekkel kormányzati támogatás folyósítható. Azért fontos az, hogy van egy ilyen 
beruházást előkészítő támogatási lehetőség, mert ha a forrást kapjuk, akkor ez azt jelenti, 
hogy ez a beruházás kormányzati szinten támogatva van. Ha nem kapja meg, akkor nem 
lesz támogatva. De miután felhívtak bennünket, hogy a pályázatot adjuk be, nem 
véletlenül mondták. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Van-e még hozzászólás? 
Sebők Márta bizottsági tag 
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Engem roppant zavar az, hogy itt állunk egy 1,5 milliárdos beruházás előtt, s nem tudjuk 
megközelítőleg sem, hogy mennyi lesz a támogatás intenzitása, s megint 350 millió 
TAO pénzről beszélünk, saját pénzünknek tekintünk, amit a Mizse Sport Kft pályázott 
meg. Azt mondjuk, hogy az Önkormányzat fogja megvalósítani, s a TAO pénzt az 
Önkormányzat fogja lehívni, de hogyan? 
Basky András polgármester 
Mivel ez a projekt nem valósul meg, a TAO pénz visszaszáll állami bevételbe, s ez a 
330 millió forint, mint meglévő forrás felmutatható a Pénzügy Minisztériumnak a 
tárgyaláskor támogatás tekintetében. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Most megint majdnem olyan anyag van idetéve, mint öt évvel ezelőtt, amiben kiderült, 
hogy számtalan pontatlanság van, s most sem tudjuk, hogy ez az Önkormányzatnak 
mennyi pénzébe fog kerülni, mennyi támogatást kaphatunk rá. S pár hónap múlva 
elmondjuk azt, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, s elköteleztük magunkat, hogy 
sportcsarnokot építsünk. Tudom, hogy a sportcsarnokra nagy szükség van, de megint 
nem látjuk a pénzügyi fedezetét, s a támogatás intenzitást sem még körülbelül sem. 
Basky András polgármester 
Honnan lehetne ezt látni, ki az, aki ezt meg tudja mondani előre? Ki az, aki látja előre, 
hogy mennyi lesz a közbeszerzésnek a végeredménye. Ki az, aki látja előre, hogy a 
Pénzügy Minisztérium, a Kormány mit fog tudni támogatásként hozzátenni. Arról szól 
a történet, hogy ami pénz van, az van, a többit pedig az államnak kell hozzátenni.  Azt 
pedig a közbeszerzés fogja megmondani, hogy mennyi az annyi, ugyan úgy, mint a Zöld 
Város projektnél, vagy az óvodabővítési projektnél. Van egy terv, van egy beárazás, 
amit a tervezők beáraznak, s utána a közbeszerzés megmondja a valós tényt. Amikor a 
közbeszerzés lezajlott, akkor fog a Kormány elé kerülni, s akkor tudják megmondani, 
hogy mennyi forrást tudnak adni. Reményeim szerint, ígéret szerint a Kormány nekünk 
a forrást biztosítja. 
Sebők Márta bizottsági tag 
A Mizse Sport Kft le fog mondani a tervekről? 
Basky András polgármester 
Igen, le fog mondani, ez benne van a szerződésben. Azt gondolom, hogy abban 
semmiféle veszély nincs, hogy beadunk egy pályázatot, hogy megkapjuk a támogatási 
forrást a tervek átdolgozásához. Amikor ez megvan, akkor már egy lépéssel előrébb 
vagyunk a csarnok vonatkozásában. Bízom abban is, hogy a kormány nem fog olyan 
támogatást adni, amit utána már nem fog támogatni. 
Sebők Márta bizottsági tag 
A határozat-tervezet 5. pontja miért került bele? 
Basky András polgármester 
Többször kimondtuk határozatilag, hogy ezt a forrást biztosítani fogjuk. Az 
51.890.000.- Ft-ot továbbra is fel kell mutatni. Ha tárgyalunk, akkor azt hozzá tudjuk 
tenni, s ezt ki tudjuk mondani. Ez a pont arról szól, hogy ezt a pénzt fenntartjuk. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még hozzászólás? Nincs. 



12 
 

Az előterjesztés arról szól, hogy az első lépést tegyük meg, a jelenleg rendelkezésre álló 
Mizse Sport Kft nevére szóló építési engedélyek legyenek átdolgozva a jelenleg 
érvényben lévő energetikai rendeleteknek megfelelően, valamint Lajosmizse Város 
Önkormányzata nevére. Erre a forrást nekünk biztosítani fogják, egy fillérünkbe nem 
kerül az újra tervezés.  Ettől jobbat már nem tudunk.  
Én azt gondolom, hogy körbe jártuk több soron ezt a témát. Kérdezem, hogy aki az 
előterjesztéssel egyetért úgy, hogy a magasabb szintű, korszerűbb gépészeti tervezéssel  
elindítjuk, s így a 4.241.800.- Ft-os újra tervezési összeggel elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, - 2 tartózkodással, ellenszavazat nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
59/2020. (IX. 14.) ÖB hat. 
Új sportcsarnok építésének előkészítése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a 3./ pont- 
   jában  a 4.241.800.- Ft összegű tervezési ajánlatot fogadja el. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:     ÖB       
 
5./ Napirendi pont 
„Zöld Város” projekt megvalósításával kapcsolatos döntések 
Belusz László ÖB elnök 
Vendégeink megérkeztek a „Zöld Város” projekt keretében Györgyi Károly és Muhari 
Gyula személyében. Tisztelettel köszöntöm őket. 
Láthatjuk, hogy július 20-tól megkezdődtek a kivitelezési munkák a Városháztéren, az 
Iskola-tó partján, valamint a Piactéren is. Az előterjesztésben szerepel, hogy a 
városháztéri fejlesztés során a régi aszfaltos útburkolat 250 m2-es szakasza nem volt 
benne a pályázatban. Ehhez forrást kell biztosítani.  
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. 
Szeretném kérdezni kivitelező, illetve műszaki ellenőr urakat, hogy ezzel kapcsolatban 
kiegészítést, vagy a beruházással kapcsolatban pár gondolatot megosztanának-e velünk, 
hogy hogyan haladunk, mik a lehetőségek, mit várunk, stb.  
Muhari Gyula GOMÉP Kft műszaki osztályvezető 
Elkészültünk a múzeum és a társas ház közötti átjáróval. 
A ruha piacnak az átadása is meg fog történni és kezdjük a zöldség és baromfi piacot, 
az is meglesz az idén. 
Az Iskola-tó magassági nyomvonal meg van határozva, a vízvezeték le van fektetve. 
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Elkezdtük a sétáló teret, elkezdődik a burkolatnak a kivitelezése. 
A Városház teret szeptember utolsó hetében szeretnénk elkezdeni. 
A Tűzoltóság előtti parkoló elkészült. Szeptember 20-a körül szeretnénk elkezdeni a 
Városház teret. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. 
Györgyi Károly műszaki ellenőr 
Az előterjesztés szerint lehet igazolni, hogy ez nem szerepelt a közbeszerzési ajánlatban. 
Belusz László ÖB elnök 
Ezt már átbeszéltük. 
A szobornak az áthelyezését nem tartalmazta a költségvetés, és a régi Városháza 
parkolójának a felújítása sem volt benne a költségvetésben. Ezzel kapcsolatban sok 
választásunk nincs, ha szeretnénk, hogy szép legyen, akkor ezt meg kell rendelnünk. 
Van még az előterjesztésünknek egy II. része. Elkészült a régi Városháza előtti parkoló, 
hogy ezt ki használja. Ügyfelek, lakosság részére legyen kialakítva. 
Basky András polgármester 
Én azt szeretném, hogy az I. és III. határozat-tervezeteket lezárnánk, mert a parkolási 
rész már a kivitelezéstől független. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még észrevétel, hozzászólás? 
Sebők Márta bizottsági tag 
A tervező úr mondta, hogy az árajánlat nem került bele a költségekbe. Miért? 
Basky András polgármester 
Mivel az egy aszfaltos felület volt, a tervező nem tervezte be, mert nem tudta, hogy az 
egész területet térkővel kell ellátni, vagy ezt a területet hogyan kell kezelni. Viszont az 
is látható volt, hogy olyan szintű a felület, hogy a megújult kisudvarhoz már az 
egyáltalán nem illett hozzá. Ezért kell egy új burkolatot kapnia. Amikor a projektet 
elkezdtük visszafelé szedni, az volt, hogy plusz dolgot ne tervezzünk bele, mert van egy 
határ, hogy ha a projekt több mint 30 %-al emelkedne, mint amennyi az eredeti 
költségvetés, akkor onnantól kezdve leáll az egész folyamat. Ha tudnánk finanszírozni 
az egészet, akkor nincs probléma, de ha támogatást kell igénybe venni, akkor 30 % felett 
kijönnek és átvizsgálják az egész anyagot, hogy lehet-e 30 % alá menni. Ezt nem akartuk 
bevállalni, hogy nem férünk bele ebbe a 30 %-os növekménybe. Sikerrel jártunk, s 
haladhat tovább a dolog. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Ezekre a pótmunkákra honnan lesz pénzünk? Ez az egyetlen aggályom. 
Basky András polgármester 
Amivel bírunk, azt megcsináljuk, amivel nem, azt nem. Ez is olyan dolog, amit most 
meg kell csinálni. 
Sebők Márta PEB elnök 
A főtér terveztetése többször tervezés alatt volt, nagyon sok pénzt fizettünk érte. Nincs 
ezzel gond, ha van pénz. Ha a pótmunkákat akarjuk elvégezni, ez Lajosmizse város 
költségvetésébe problémát okozhat. 
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Belusz László ÖB elnök 
Ha felújítjuk a szobrot, ezt a 270.000.- Ft-ot rá kell áldozni. 
Bagó István bizottsági tag 
Az Iskola-tó hínárosodására van valamilyen megoldás? 
Basky András polgármester 
Jelenleg nincs megfelelő megoldás. Évente egyszer-kétszer kell kaszálni, egyszer már 
volt. Télen nem fejlődik a hínár. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Egyéb hozzászólás van-e még? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki 
elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, hogy a régi Városház tér területén a 
pótmunkát biztosítja az Önkormányzat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
60/2020. (IX. 14.) ÖB hat. 
Régi Városháza udvarának fejlesztése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:     ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés III. határozat-
tervezetét, hogy a szobor felújításra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, nem volt – 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
61/2020. (IX. 14.) ÖB hat. 
Mátyás Király szobor talapzatának 
felújítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés III. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:    ÖB 
 
Belusz László ÖB elnök 
Parkolási rend kialakítása a városközpontban. A Régi Városháza udvarának felújításával 
10 új és 16 meglévő, összesen 26 parkoló kerül kialakításra.  
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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 bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? 
Sebők Márta bizottsági tag 
Ez utóbbi elképzelést hogyan lehet a lakosokkal megértetni, hogy fog ez a gyakorlatban 
működni? Ki fogja ezt ellenőrizni. 
Basky András polgármester 
Én azt sem tartanám helyesnek, hogy hétvégeken lezárnánk, s nem lehetne használni. 
Igazából behajtás csak engedéllyel lehet. Aki kap engedélyt, hogy behajthasson ide és 
vállalja azt, hogy csak hétvégeken és munkaidőn kívül parkol, az megkapja, aki nem 
vállalja, az keressen magának parkoló helyet a Mizsei utcán. Ezt a közterületfelügyelők 
is tudják ellenőrizni, hogy rendben menjenek a dolgok. Korábban is úgy volt, hogy a 
parkoló autók nagy része napközben elment, s oda a kollégák le tudtak állni. Ezt a 
parkolót úgy nem lehet használni, hogy valaki heteket ott áll mozdulatlanul.  
Azt gondolom, hogy az itt lévő parkolók, az emeletes ház előtti parkolók, az óvoda 
előtti parkolók, a Mizsei utcának a parkolói, a Városház tér előtti parkolóknak elégnek 
kell lenni ahhoz, hogy a forgalmat legenerálja, de majd menetközben kiderül.  
Belusz László ÖB elnök 
Készíteni kell egy erre vonatkozó nyomtatványt, s akinek van ilyen papírja, az kiteszi 
a szélvédőre, akinek nincs, azt pedig fel kell szólítani. S a tábla ki van téve, hogy 
engedéllyel lehet behajtani. Ez működőképes tud lenni. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Ezt én egy kicsit tovább gondolnám. A Régi Tűzpltósággal szemben levő ingatlannak 
van egy belső parkoló része. Ott azok a parkolók megvásárlásra kerültek azok által, 
akik ott laknak, vagy tulajdonuk van. Van, aki bérbe is adja a parkolót pénzért. 
Valamiért ehhez a társasházhoz nem épült belső parkoló. Amiről beszélünk, ez egy 
önkormányzati ingatlan udvara, nem közterület, egy belső udvar, amivel az 
Önkormányzat gazdálkodhat. Ha azt mondaná, hogy oda senki nem hajthat be, csak az 
Önkormányzat dolgozói, akkor sem szólhatna senki semmit. A polgármester úr egy 
gesztussal szeretne élni, illetve, hogy a régi rendet fenntartani, hogy a Mizsei útról 
tudnák ezt a parkolót igénybe venni. Ha reggel 7-8.00 óráig elhagyják az ott lakók ezt 
a parkolót, esetleg egy bevételi forrás is lehetne, ha valaki azzal a parkoló hellyel 
szeretne élni. Védve van, jó helyen van, árnyékos helyen, bérbe is lehetne adni. Itt a 
lakosság változik a ki-be költözés miatt, sok az albérlő is ebben a társasházban. Ez jóval 
megnövelné a használati funkció értékét a lakásnak. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Ez egy elképzelés, ennek a lehetőségét meg kell vizsgálni, hogy hogyan működik, tud-
e működni. Ez egy jó gondolat. Akkor kell azon elgondolkodni, hogy ha itt nem tartják 
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be a szabályokat. Valójában jó gondolat, ha mindenki partner tud benne lenni, hogy 
hétvégén meg kell hagyni a lakosságnak a parkolási lehetőséget a Régi Városháza előtt. 
Ez önkormányzati terület, napközben parkolnának az önkormányzat dolgozói. Az 
ügyfelek parkolási lehetősége megmaradna a kijelölt helyeken. Így mi nem vennénk el 
a helyet az ügyfelektől, azzal, hogy nem az Óvoda mellé állnánk.  
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még valakinek egyéb észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban? Nincs. Akkor 
elfogadásra javaslom az itt elhangzott javaslatok újra gondolásával a parkolási rendet a 
Régi Városháza udvarán. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
62/2020. (IX. 14.) ÖB hat. 
Parkolási rend kialakítása a  
városközpontban 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:     ÖB 

 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (….) 
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László ÖB elnök 
Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztést. Néhány tételt kiemel. 
12. tétel. Zöld város projektnél a 708/7. hrsz. (Iskola-tó) alatti ingatlan villamos energia 
ellátásához szükséges 50 fm hosszú földkábeles csatlakozó kábel építése, valamint egy 
nagyfogyasztói S20 típusú mérő elhelyezése szükséges. Az áramszolgálgató 1.200.000. 
Ft-os árajánlatot küldött. Ezt szeretném, ha felülvizsgálnánk, s majd később 
gondolkodnánk róla, mert a kivitelező erre a sorra kb. 900.000.- Ft-os összeget állított 
be. Maximum a különbözetéről lehet szó, hogy kifizessük. Ez a kivitelezőknek a 
költségvetését tartalmazza. A vállalkozók igyekeznek a pótmunkák felé orientálódni. 
Azt gondolom, hogy ez a tétel így ebben a formában ennyiért nem valós. Ugyanakkor 
az áramszolgáltatónál a korábbi tervek szerint a mérő a trafó mellett volt, most ide kérte, 
hogy erre a hrsz-ra kerüljön, ez mintegy 50 m-rel van arrébb. Ez azt is tartalmazza, de 
ami kábelt oda kell vinni, azt viszont a kivitelezőnek nem kell megépíteni, ha még azt 
hozzátesszük, akkor éppen hogy csak pár forintot kell nekünk fizetni neki. Ezt a részét 
át kell gondolni, ezt a 12. tételt hagyjuk ki most, majd testületi ülésig átnézzük. 
Basky András polgármester 
Nem lehet úgy megfogalmazni, hogy a különbözet fedezetére? Mert ha most nem 
szavazzuk meg, akkor nem fog tudni haladni a dolog. Olyan megoldást találjunk, hogy 
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ne utólag kelljen dönteni, amikor már megtörtént valami, hanem előre. Úgy kellene 
megfogalmazni, hogy a különbözet fedezetéül szolgál, s abból amennyire szükség van, 
annyit használunk fel, s utána visszatesszük a tartalékba. 
Belusz László ÖB elnök 
900.000.- Ft felett van valamennyivel az összeg a költségvetésben ezen a soron, 
valamint van még egy 50 m-es kábelszakasz, ami szerepelt, s annak a költségét is ide 
kellene tenni, mert nem kell megépíteni annak a munkadíjából. Ebből a két tételből 
kellene nekünk a különbözetet kifizetni. Ebből kb. maximum 200.000.- Ft-os tétel lesz.  
Basky András polgármester 
Ha csütörtökig ezt ki tudjuk deríteni, akkor a pontos összeget el tudjuk fogadni. Azt nem 
tudjuk, hogy a tervező mit tervezett, de a műszaki ellenőrökkel minden hétfőn 
kooperáció van, át vannak beszélve a dolgok. Az egyeztetés során itt szoktak lenni a 
tervezők is, Farkas Gábor úr is itt volt már itt villany ügyben.  Az elszámolásnál minden 
egyes tételt meg kell indokolni, hogy milyen változás van benne. 
Farkasné Őze Angéla pénzügyi irodavezető 
Ha ez benne van a Zöld város költségvetésében, akkor ez pótmunkának minősül. 
Belusz László ÖB elnök 
A 12. tételre csütörtökön visszatérünk, akkor kerül elfogadásra.  
A 16. tétel. Egészségház labor vérvételi, védőnői tanácsadó helyiségek és háziorvosi 
rendelők világításának korszerűsítése. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Ez miért nem pályázatból valósul meg? 
Basky András polgármester 
Ha nincs pályázat, akkor abból nem tud megvalósulni. A helyiségekben évek óta ígérve 
van a festés, s annak megvalósulása előtt lenne célszerű ezt megvalósítani.  Mindenhol 
modern lámpatestek vannak, a kérdéses helyiségben van régi lámpatest felszerelve. 
Jankahidy doktornő is jelzéssel élt felém, hogy az ő rendelőjében semmilyen felújítás 
nem történt. Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető asszony jelezte, hogy ezt most meg 
kell csinálni. Az általános tartalékból meg tudjuk csinálni. 
Belusz László ÖB elnök 
El tudom fogadni az érveket, hogy a festés előtt kell ezeket megcsinálni. 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás a költségvetési rendelet módosításával 
kapcsolatban? Nincs. 
Az I. határozat-tervezet nem kerül megszavazásra, ezt át kell nézni és felül kell 
vizsgálni. 
A rendelet-tervezetet elfogadásra javasoljuk azzal, hogy a 12. tételt felül kell vizsgálni. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
63/2020. (IX. 14.) ÖB 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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HATÁROZAT 

 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) Ön- 
   kormányzati rendeletének módosítását azzal, hogy a 12. tételt 
   felül kell vizsgálni a Képviselő-testület üléséig. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:     ÖB 
 
 
7./ Napirendi pont 
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 
Belusz László ÖB 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? 
Sebők Márta bizottsági tag 
7. oldal. Közhatalmi bevételek. Eredeti előirányzat 640 millió forint, a teljesítés 240 
millió forint. Nagy a csökkenés. 
Basky András polgármester 
Most van az iparűzési adó feltöltés.  
Farkasné Őze Angéla pénzügyi irodavezető 
Az iparűzési adónál 81 millió forint bevétel van jelenleg. Az Adócsoport tájékoztatása 
szerint kb. 500 millió forintos bevétel lehetséges.  A tervezett 580 millió. 
Sebők Márta bizottsági tag 
80-100 millió forintos hiány várható, ez nagyon sok. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javasoljuk. Aki elfogadja 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről 
szóló önkormányzat és intézményei költségvetésének 2020.01.01-06.30. időszakra 
szóló teljesítéséről szóló beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
64/2020. (IX. 14.) ÖB 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 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek Lajosmizse Város Önkormányzata és Intézményei 2020. 
   I. féléves költségvetési beszámolóját. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:    ÖB 
 
8./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem bizottság tagjait, hogy az egyebekben van-e valakinek hozzászólása, 
bejelentenivalója? Nincs. Megköszönöm a jelenlevők részvételét, nyílt ülésünket 
ezennel berekesztem 9.55 órakor, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében 
folytatjuk. 
 
 

K.mf. 
 
 
 
  Belusz László    Sebők Márta 
  ÖB elnök     ÖB tagja 
        jkv. aláírója 
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