Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága
Ikt. sz:LMKOH/570/35/2016.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. december 14-én
megtartott bizottsági üléséről
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:
100/2016. (XII. 14.) PEB hat.

A Lajosmizse város külterületén elhelyezkedő,
0499/6. helyrajzi szám alatti ingatlannal
kapcsolatos döntések meghozatala

101/2016. (XII. 14.) PEB hat.

A Lajosmizse Város külterületén elhelyezkedő,
0499/6 helyrajzi szám alatti ingatlannal
kapcsolatos döntések meghozatala

102/2016. (XII. 14.) PEB hat

A Lajosmizse Város külterületén elhelyezkedő,
0499/6. helyrajzi szám alatti ingatlannal
kapcsolatos döntések meghozatala

103/2016. (XII. 14.) PEB hat.

A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59
helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos
döntések meghozatala

104/2016. (XII. 14.) PEB hat.

A Lajosmizse Város külterületén elhelyezkedő,
0394/52
hrsz-ú
ingatlan
228
m2-nyi
ingatlanrészének telekkiegészítésként történő
megvásárlásával
kapcsolatos
döntések
meghozatala
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59.
helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos
döntések meghozatala

105/2016. (XII. 14.) PEB hat.

106/2016. (XII. 14.) PEB hat.

Lajosmizse város 2017. évi kulturális rendezvény
naptárának elfogadása

107/2016. (XII. 14.) PEB hat

Pályázat benyújtása VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16
azonosító számú pályázati kiírásra

108/2016. (XII. 14.) PEB hat.

Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyása

109/2016. (XII. 14.) PEB hat.

Lajosmizse
Város
Önkormányzatának
tulajdonában álló viziközművekkel kapcsolatos
döntések meghozatala
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága 2016. december 14-én, de: 9.00 órakor, a Városháza
Dísztermében megtartott bizottsági ülésről.
Jelen vannak:

Sebők Márta
Belusz László
Sápi Zsomborné
dr. Török Tamás

bizottság elnöke
bizottság tagja
bizottság tagja
bizottság tagja

Keresztes Ferenc bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről.
Tanácskozási joggal megjelentek:

Basky András polgármester
dr. Balogh László jegyző
Kálmán János földmérnök
dr. Tóth Andrea irodavezető
Horváth Sándor pályázati referens
Tengölics Judit IGSZ vezetője
Guti Istvánné Műv.Ház igazgatója
Dodonka Csaba pályázati referens
Orbán Antal települési képviselő
Gulyás Attiláné pénzügyi ügyintéző
Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné
Sebők Márta PEB elnök
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön a megjelenteket. Megállapítom,
hogy a bizottság határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. A
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt
ismertek. Megkérdezem, hogy van-e valakinek módosításra, illetve kiegészítésre
javaslata? Amennyiben nincs, javaslom, hogy fogadjuk el a meghívó szerinti napirendi
pontok tárgyalását úgy, hogy elsőként tárgyaljuk azokat a napirendi pontokat,
amelyekhez vendégek érkeztek. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirend pontok:
1./ A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0499/6. helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala
2./ A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59. helyrajzi
szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala
3./ Lajosmizse város 2017. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása

Előterjesztő:
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
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tala
4./ Pályázat benyújtás VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16. azonosító számú
pályázati kiírásra
5./ Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
6./ Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló viziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester

7./ Egyebek

1./ Napirendi pont
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0499/6. helyrajzi szám alatti ingatlannal
kapcsolatos döntések meghozatala
Sebők Márta PEB elnök
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában van a 0499/6. helyrajzi szám alatti
ingatlan. A tárgyi úttal kapcsolatos ingatlan tulajdonosa kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, hogy szeretné megvásárolni ezt a területet. A tárgyi út a kérelmező
tulajdona mellett van és út szerepe nincs. Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy
döntsön a 342 m2 kivett út megszüntetéséről és járuljon hozzá a telekalakításhoz. A
telekalakítás kinek a költsége?
dr. Balogh László jegyző
Van egy forgalomképtelen önkormányzati vagyon, mely jelen esetben egy út. Az
önkormányzat meghatalmazza Kálmán János urat, hogy ezt az eljárást folytassa le az
ügyfél költségére. Nekünk erre nincs kapacitásunk, hogy ilyen utak megszüntetési
eljárást lefolytassuk. A megállapított 75.240.- Ft az önkormányzat tiszta bevétele lesz.
A 342 m2 értékelését Kálmán János kolléga 75.000.- Ft-ra értékelte. Az összes
költsége Kálmán Jánost és a vevőt terheli.
Sebők Márta PEB elnök
Ez az általános tartalékba kerül?
dr. Balogh László jegyző
Igen.
Sebők Márta PEB elnök
Gondolkozzunk azon, hogy ez egy külön útjavítási alapba kerüljön.
dr. Balogh László jegyző
Ha így dönt a bizottság, akkor természetesen legyen.
Sebők Márta PEB elnök
Ezek a földértékesítések milyen módon kerülnek értékesítésre?
Basky András polgármester
A költségvetés összeállításánál rajtunk múlik, hogy mennyi pénzt teszünk az
útjavításra. Külön alapot erre létrehozni nem szükséges. Ezt figyelemmel kísérhetjük,
hogy ha van plusz pénzünk, akkor azt az útjavításra használjuk fel.
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Sebők Márta PEB elnök
Kérdezem, hogy van-e hozzáfűznivaló ehhez? Amennyiben nincs, a határozattervezetek elfogadását javaslom.
Aki az I. határozat-tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
100/2016. (XII. 14.) PEB hat.
A Lajosmizse város külterületén elhelyezkedő, 0499/6.
helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések
meghozatala
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés I. határozat-tervezetét.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: A bizottság

Sebők Márta PEB elnök
Aki elfogadásra javasolja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
101/2016. (XII. 14.) PEB hat.
A Lajosmizse Város külterületén elhelyezkedő,
0499/6 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos
döntések meghozatala
HATÁROZAT

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés II. határozat-tervezetét.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: A bizottság

Sebők Márta PEB elnök
Aki elfogadásra javasolja az előterjesztés III. határozat-tervezetét, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
102/2016. (XII. 14.) PEB hat.
A Lajosmizse Város külterületén elhelyezkedő,
0499/6. helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos
döntések meghozatala
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HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés III. határozat-tervezetét.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: A bizottság
2./ Napirendi pont
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59. helyrajzi szám alatti
ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala
Sebők Márta PEB elnök
Megkérném a jegyző urat, hogy mondjon erről néhány szót.
dr. Balogh László jegyző
A Magyarvíz Kft szeretné bővíteni a raktár épületét. Ennek a folytatásához nincs meg
az oldalszélesség. Ott van egy 4 m szélességű önkormányzati út. Az engedélyezési
kérelmét elutasították, a 394/52. hrsz-ú útból az önkormányzat részére ugyan olyan
szélességű és nagyságú utat vásárolna részünkre. Ez költséget nem vonna maga után
részünkre. Mi ezzel elősegítjük, hogy a Magyarvíz Kft tudjon bővülni. Az új építési
engedély iránt a kérelmet a Magyarvíz Kft már beadta, ez az ő költségükön soron kívül
átvezetésre kerül, ha a testület ezt támogatja.
Sebők Márta PEB elnök
Van-e valakinek egyéb véleménye? Nincs.
dr. Török Tamás bizottsági tag
Bejelentem személyes érintettségemet, s e napirendi pont szavazásában nem kívánok
részt venni.
Sebők Márta PEB elnök
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt, 1 fő (dr. Török Tamás) nem szavazott - elfogadta dr. Török Tamás személyes
érintettségének bejelentését és azt, hogy nem kíván részt venni a szavazásban.
A határozat-tervezeteket egyenként szavaztatnám.
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
103/2016. (XII. 14.) PEB hat.
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő,
0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlannal
kapcsolatos döntések meghozatala
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés I. határozat-tervezetét.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: A bizottság
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Aki az előterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt-az alábbi határozatot hozta:
104/2016. (XII. 14.) PEB hat.
A Lajosmizse Város külterületén elhelyezkedő,
0394/52 hrsz-ú ingatlan 228 m2-nyi ingatlanrészének
telekkiegészítésként történő megvásárlásával kapcsolatos
döntések meghozatala
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés II. határozat-tervezetét.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: A bizottság

Sebők Márta PEB elnök
Aki az előterjesztés III. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
105/2016. (XII. 14.) PEB hat.
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő,
0394/59. helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos
döntések meghozatala
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az előterjesztés III. határozat-tervezetét.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: A bizottság
3./ Napirendi pont
Lajosmizse város 2017. évi kulturális rendezvény naptárának elfogadása
Sebők Márta PEB elnök
Örülök neki, hogy idekerült időben a 2017. évi rendezvény naptár. Fontos volt ez az
augusztusi Lajosmizsei Napok miatt. 2017-ben is kellene ilyen színvonalas
Lajosmizsei Napot szervezni, mint az idei volt. Van-e pályázati lehetőség?
Guti Istvánné művelődési ház igazgató
Nincs. Jó lenne, ha az idei évnek a költségvetése rendelkezésre állna jövőre és 140
éves Lajosmizsének a várossá nyilvánítása.
Horváth Sándor pályázati referens
10 millió forintot költöttünk a Lajosmizsei Napokra, 4+2 millió forintot adott a
Képviselő-testület, a többi pályázati pénzből ment.
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Sebők Márta PEB elnök
Akkor mennyi pénzre lenne szükség?
Guti Istvánné Műv.Ház igazgató
8 millió forint körüli összegre. Azoknak a nagyobb előadóknak, akiknek még az idén
el kell kezdeni a lekötését, ehhez még jönne költség. Az idén saját szervezésből
oldódna meg. Ehhez pénzügyi segítséget is kellene nyújtani.
Magi Krisztián készíti a zenei aláfestést, ehhez külön 500.000.- F-tot kért. Ehhez még
színpad állítási költség jönne hozzá. 200.000.- Ft lesz a tiszteletdíja, aki levezeti a
rendezvényt. Azok az előadók, akiket szeretnénk idehozni jövőre, még az idén választ
várnak.
A testvérvárosi delegációkat is meg kell hívni, de szép gesztus, ha felkérnénk az
amatőr csoportokat az előadásra.
Sebők Márta PEB elnök
A Lajosmizsei Közalapítvány sem tud indulni pályázaton?
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató
Egyelőre még ezt nem látjuk. A legrosszabb esetre kell számolni, hogy saját erőből
oldjuk meg, s ha megjelenik a pályázat közben, akkor jó lesz. Tiszakécske 14,5 millió
forintból oldotta meg a falunapi rendezvényt.
Basky András polgármester
A közeljövőben nyújtunk be pályázatot, de még az majd csak 2018-ra fog realizálódni.
Lesznek olyan költségek, amik pluszban jelentkeznek, menetközben derül ki, hogy
amit most jóváhagyunk, ahhoz mennyit tudunk pályázni. Ennek két része lesz, az
egyik, hogy ez segíti a költségeinket, a másik pedig, ami pluszba még hozzájönne.
Guti Istvánné Műv.Ház igazgató
A 8 millió forintból kell megoldani minden egyéb költséget, ez nem teljesen a
fellépőkre fog elmenni.
Belusz László PEB elnök
A tavalyi évi megrendezett lajosmizsei napokról pozitív visszajelzés volt, ezt folytatni
kell. Nagyon szép volt a helyszín, nagyon szépek voltak a műsorok. Ezt tovább kell
folytatni.
Sebők Márta PEB elnök
Hogyan alakul az önkormányzat 2017. évi költségvetése?
dr. Balogh László jegyző
Önkormányzati szinten 23 milliárd forinttal kevesebb lesz a központi költésgvetési
támogatás, mint az elmúlt évben. A gyermekétkeztetés átalakul, nem biztos, hogy
számunkra ez előnyös lesz. A nyári gyermekétkeztetés is átalakul. Az
óvodafinanszírozás egy kicsit jobb lesz. A közművelődési dolgozók bére 15 %-al nő.
Minimálbéremelkedés érint bennünket. A tűzoltóságnál éves szinten 8 millió forint
többletet jelent a minimálbéremelkedés. Ezzel lesz feszültség, mert összecsúsznak a
középfokú és felsősfokú illetmények.
A Képviselő-testületnek joga van megemelni a köztisztviselői illetményalapot is. A
szociális ágazatban is történtek emelések.
Az Államkincstár volt itt ellenőrizni, a Számvevőszék is ellenőriz bennünket, ha
december 23-án megkapjuk az adatokat, akkor látjuk a jövő évi költségvetést.
Új vállalkozások nem jöttek, a régiek sem mentek el, az adóbevételeink az ideihez
hasonlóan fognak feltehetően alakulni.
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Sebők Márta PEB elnök
Arra van lehetőség, hogy kiszámolják, hogy ez mekkora költséget jelent?
dr. Balogh László jegyző
A Képviselő-testület saját forrása terhére megemelheti a köztisztviselők bérét, ezt a
költségvetési törvény lehetővé teszi.
Basky András polgármester
Nem tartható, hogy a közszférában dolgozók illetményei lemaradjanak.
dr. Balogh László jegyző
A tavalyi szinten össze tudjuk hozni a költségvetést. A tűzoltóknál 8 millió forint a a
garantált bérminimum emelkedésének költsége. Az intézményeknél is sokan érintettek
a minimálbéremelésben.
Sebők Márta PEB elnök
Guti Istvánné előterjesztett néhány kulturális műsort a jövő évi augusztus 20-i
ünnepkör tekintetében. Ezeket mind szeretné megvalósítani, vagy ebből válasszunk?
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató
Ez az a három rendezvény, amire az idén választ kell adni. Nekik már lekötéseik
vannak jövő évre. Az idén választ kell adni, hogy szükség van-e rájuk, mert
elkötelezik magukat máshova.
Sebők Márta PEB elnök
A 8 millió forintnak ez a 3 fellépő része?
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató
Igen. Ezek lennének a fix pontok és ehhez jönnének a többiek. A következő években
évfordulók vannak, a színvonalat teljesíteni kell.
dr. Török Tamás bizottsági tag
Nekem is az a véleményem, hogy ne lépjünk vissza.
Basky András polgármester
Az idei évi Lajosmizsei Napok nagyon jó volt többek véleménye szerint. Egy pályázati
lehetőség keretében lesz ilyen lehetőség, hogy a Lajosmizsei Napokat
megfinanszírozzuk. Ha ezeket a programokat, rendezvényeket támogatjuk, akkor ez
már menni tud. Ha ezt elfogadjuk, akkor sokkal többen fognak kijönni, ha olyan
program lesz. Augusztus 20-a vasárnapra esik, pénteken indulna a rendezvénysorozat,
szombaton folytatódna, és vasárnap lenne a tűzijáték is.
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató
A tűzijáték 550.000.- Ft volt.
Basky András polgármester
Az iparűzési adó, gépjárműadó teljesülni fog. Az, hogy a jövő évi költségvetésünk
hogyan fog kinézni, azt januárban fogjuk látni. Lesznek nagy pályázataink, azoknak is
bele kell férni.
Sebők Márta PEB elnök
Elfogadásra javasoljuk a 3 művészt, Guti Istvánné megkötheti a szerződést. Bízunk
benne, hogy nagyon sok jó program lesz, s reméljük, hogy a lajosmizsei emberek
örömére.
Lajosmizsén június 22-én első alkalommal kerül megrendezésre a Tuning Fesztivál.
Helyet kérnek és hangosítást tőlünk. Ez egy kiállítás lesz, tuningolt autóknak a
kiállítása. Ez is egy új elem lesz a jövő évben.
Van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása?
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Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse város 2017. évi kulturális
rendezvény naptárát azzal a kiegészítéssel, hogy a Lajosmizsei Napok előadóival az
idén kösse meg a szerződést. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
106/2016. (XII. 14.) PEB hat.
Lajosmizse város 2017. évi kulturális rendezvény
naptárának elfogadása
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
Lajosmizse város 2017. évi kulturális rendezvény naptárát az alábbi
kiegészítésekkel:
A 2017. évi Lajosmizsei Napok előadója legyen:
- Kocsis Tibó,
.- Kowalsky meg a Vega zenekar,
- Honeybeast együttes,
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: A bizottság

4./ Napirendi pont
Pályázat benyújtása VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra
Sebők Márta PEB elnök
Ebben a témában már előző testületi ülésen hoztunk döntést. Az előterjesztés szerint,
ha konzorciumban indulunk Felsőlajossal, akkor nagyobb eséllyel indulunk a
pályázaton. Nagyon fontos a tevékenység tervdokumentációja.
Dodonka Csaba pályázati referens
Pénteken kiküldtük számok nélkül az anyagot, most pedig számokkal van itt. A
kiosztós új anyag szerint a következő számok alakultak:
A projekt összes költsége 110.092.263.- Ft. A projekt támogatás szempontjából
elszámolható költsége 110.092.263.- forint. Az igényelt támogatás összege
82.569.197.- forint. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja,
hogy a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegéből, azaz
27.523.066.- forintból Lajosmizse Város Önkormányzatára eső önkormányzati önerő
részt, azaz 15.388.217.- forintot saját forrásból biztosítja. A fennmaradó
önkormányzati önerő összeget, azaz 12.134.849.- forintot Felsőlajos Község
Önkormányzata biztosítja saját forrásból.
A legfontosabb, hogy bruttó finanszírozású a projekt, az ÁFÁ-t is fogják finanszírozni.
A Görgey utca folytatásában úgy rendeltük meg a feladatokat, hogy a szennyvíz
csatorna átemelőtől egy padka lenne kialakítva.
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A 3. pontban fel vannak sorolva, hogy milyen gépek kerülnének megvásárlásra az
önkormányzat útkezeléséhez (fülkés traktor, hótoló lap, sószóró, egy nagyobb
pótkocsi, egy szárzúzó, padkakasza). Gépbeszerzések ügyében a szakmai tárgyalások
megkezdődtek.
1.409.000.- Ft-ba kerülne Lajosmizsének, ha ez a pályázat nem nyerne, de a terveket
fel tudjuk használni, ha a későbbiekben újra kiírják a pályázatot.
Sebők Márta PEB elnök
Kik fogják működtetni az új gépeket?
Basky András polgármester
Olyan emberek vannak, akik vizsgával rendelkeznek, megfelelő végzettségük van a
traktorjavításhoz.
Belusz László bizottsági tag
Szárzúzónk az már van, úgy tudom.
Dodonka Csaba pályázati referens
50 LE-s tartorhoz nincs szárzúzónk. A Lajosmizsei belső területeknek a rendbe rakása
is feladatunk, nem csak a külterületi utaknak a rendbetétele.
Sebők Márta PEB elnök
Ezekkel a gépbeszerzésekkel minden probléma meg fog tudni oldódni?
Dodonka Csaba pályázati referens
Igen, bízunk benne, hogy a külterületi és a belterületi utakat is rendbe tudjuk tenni.
Sebők Márta PEB elnök
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása?
Amennyiben nincs, s egyetértünk az új előterjesztés határozat-tervezetével, mely
szerint a projekt összes költsége 110.092.263.- forint, a projekt támogatás
szempontjából elszámolható költsége 110.092.263.- forint, az igényelt támogatás
összege 82.569.197.- forint, s a 27.523.066.- forintból Lajosmizse Város
Önkormányzatára eső önkormányzati önerő részt, azaz 15.388.217.- forintot saját
forrásból biztosítja, a fennmaradó önkormányzati önerő összeget, azaz 12.134.849.forintot Felsőlajos Község Önkormányzata biztosítja saját forrásból, kérem,
kézfelemeléssel jelezzük.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
107/2016. (XII. 14.) PEB hat.
Pályázat benyújtása VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16
azonosító számú pályázati kiírásra
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
fogadja el az új előterjesztés határozat-tervezetét, mely szerint a projekt
összes költsége 110.092.263.- forint, a projekt támogatás szempontjából
elszámolható költsége 110.092.263.- forint, az igényelt támogatás
összege 82.569.197.- forint, s a 27.523.066.- forintból Lajosmizse Város
Önkormányzatára eső önkormányzati önerő részt, azaz 15.388.217.forintot saját forrásból biztosítja, a fennmaradó önkormányzati önerő
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összeget, azaz 12.134.849.- forintot Felsőlajos Község Önkormányzata
biztosítja saját forrásból, valamint az előterjesztés mellékletét.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: A bizottság
5./ Napirendi pont
Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Sebők Márta PEB elnök
Minden évben elfogadjuk a belső ellenőr munkatervét decemberben. Nyolc ellenőrzési
terület szerepel a belső ellenőrzési tervben.
1./ Sport-, társadalmi és egyéb szervezetek részére az önkormányzat költségvetéséből
céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználása (Lajosmizse és
Felsőlajos).
2./ Házi pénztár ellenőrzése (Felsőlajos)
3./ Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásának
ellenőrzése
4./ Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal működésének szabályozottsága
5./ Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszerének működése
6./ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2016. évi
gazdálkodásának átfogó ellenőrzése különös tekintettel a 2017. évi gazdálkodási
feladatok
7./ Piac-vásár tevékenység ellenőrzése
8./ Európai uniós forrással támogatott fejlesztések és a
közbeszerzések ellenőrzése
dr. Balogh László jegyző
A jövő évi belső ellenőrzési tervet úgy próbáltam összeállítani, hogy a működés minél
nagyobb része lefedett legyen ellenőrzéssel Lajosmizsén és Felsőlajoson egyaránt, s a
jogszabályi előírásoknak is eleget tegyünk. Céljellegű támogatás ellenőrzését is
beletettük. Heti két alkalommal tud jönni, júliusban, augusztusban nem vállalja a
munkavégzést.
Belusz László bizottsági tag
A sportcsarnok takarítása hogyan fog megoldódni, karbantartási funkció hogyan lesz.
dr. Balogh László jegyző
Az IGSZ nem adta át az összes dolgozóját.
Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető
Az összes takarító, karbantartó átment.
dr. Balogh László jegyző
A feladatok között átcsoportosítást kell végezni, mert az IGSZ feladata azzal csökken,
hogy az iskola működtetése átkerül a KLIKK-hez. Az iskolában az étkeztetést
továbbra is biztosítani kell. A sportcsarnokot az ebédlőt továbbra is takarítani kell.
Erre külön megállapodás lesz, hogy a közös használatú részeknél a rezsi költségek
közösek lennének. Az igazgató asszony azt ígérte, hogy a közös feladatoknak az
elvégzését külön megállapodásban rendezzük.
Belusz László bizottsági tag
A délelőtti testnevelés órák után a KLIKK fog kitakarítani, de délután már nem a
KLIKK fogja csinálni ezt. A hétvégi takarítást is meg kell oldani.
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Belusz László bizottsági tag
Át kell gondolni, hogy mit hogyan csinálunk ez után tovább.
Sebők Márta PEB elnök
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési
tervét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
108/2016. (XII. 14.) PEB hat.
Az önkormányzat 2017. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyása
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: A bizottság

6./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló viziközművekkel
kapcsolatos döntések meghozatala
Sebők Márta PEB elnök
Felkérném dr. Tóth Andreát, az előterjesztés készítőjét, hogy mondjon erről néhány
szót.
dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető
A bérleti-üzemetetési szerződés 1.2. pontja alapján annak tárgyát képezik azon
víziközmű-rendszerbővítések, valamint új víziközmű-rendszerek is, amelyek a bérletiüzemeltetési szerződés aláírását követően kerülnek üzembe helyezésre – függetlenül
attól, hogy az Ellátásért felelős beruházásban létesülnek, vagy más módon kerülnek az
Ellátásért felelős tulajdonába –, amelyek üzemeltetésbe adása az Ellátásért felelős
kötelessége. Az újonnan üzembe helyezésre kerülő víziközművekkel a bérletiüzemetetési szerződés 1. számú mellékletét – az Ellátásért felelős, mint a
víziközművek tulajdonosa, kezdeményezésére – ki kell egészíteni, legkésőbb a
tárgyévet követő év március 31. napjáig.
A Kékvíz beruházás jogerős használatbavételi engedélye mostanra lett meg. Most
javasolnánk ezekkel a mellékletekkel kiegészíteni a szerződést. A viziközmű
szolgáltatásról szóló törvény alapján, ha új beruházás valósul meg, akkor
alátámasztottan kell átvenni. Az ivóvíz és szennyvíz esetében tartalmazza a meglévő
és az újonnan belépő elemeket.
Sebők Márta PEB elnök
Köszönöm. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye, észrevétele?
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
109/2016. (XII. 14.) PEB hat.
Lajosmizse Város Önkormányzatának
tulajdonában álló viziközművekkel kapcsolatos
döntések meghozatala
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés határozat-tervezetét.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: A bizottság

7./ Napirendi pont
Egyebek
Sebők Márta PEB elnök
Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek hozzászólása, bejelentenivalója?
Nincs.
Basky András polgármester
Egyebeken túl van egy dolog, amit el szeretnék mondani.
Van a Lajosmizse Fejlődéséért Egyesület. Annak a díját, - akire vonatkozik – be
kellene fizetni. Arra szeretném kérni a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, hogy tegyenek
javaslatot arra, hogy ennek a könyvelése hogyan történjen. Ami ezzel kapcsolatos
pénzügyi dolog, azt kezelni kell, s ezt hogyan tudnánk kezelni, az a kérdés. Amikor a
pályázat megérkezik, az egy másik történet. A tagdíjakról számlát kel kiállítani, amit
könyvelni kell. Levelet kell írni mindenkinek, hogy fizesse be ezt a díjat. Sebők Márta
bizottsági elnököt szeretném felkérni erre a feladatra, amennyiben segítségemre tudna
lenni és elfogadja a felkérést. Ehhez szükséges dokumentumok beszerzésére is szükség
van. Számlatömböt is kell venni.
Sebők Márta PEB elnök
Köszönöm. Elfogadom a megbízatást.
dr. Balogh László jegyző
Az a lényeg, hogy küldjük ki mindenkinek a levelet, hogy fizesse be a díjat, akinek ezt
fizetnie kell.
Sebők Márta PEB elnök
Van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása?
Nincs. Megköszönöm mindenkinek a jelenlétét és az egész évben végzett munkáját, a
mai ülésünket ezennel berekesztem 10.45 órakor.
K.mf.
Sebők Márta
PEB elnök

Belusz László
PEB tagja
jkv. aláírója
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