Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága
Ikt. sz: LMKOH/2/12 /2017.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2017. március 8-án
megtartott üléséről készült jegyzőkönyv

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:
23/2017. (III. 08.) PEB hat.

24/2017. (III. 08.) PEB hat.

25/2017. (III.08.) PEB hat.
26/2017. (III. 08.) PEB hat.
27/2017. (III. 8.) PEB hat.
28/2017. (III. 08.) PEB hat.
29/2017. (III. 08.) PEB hat.
30/2017. (III. 08.) PEB hat.
31/2017. (III. 08.) PEB hat.

32/2017. (III. 08.) PEB hat.
33/2017. (III. 08.) PEB hat.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2017.
(…) önkormányzati
rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017.
(II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse Város településrendezési tervének
2017. évi módosítása, Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017.
(…) önkormányzati rendelete a partnerségi
egyeztetés szabályairól
Helyi és országos közutak tulajdonjogának
rendezéséről szóló határozat módosítása
Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési
szabályzatának módosítása
Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi
közbeszerzési terve
Lajosmizse Város Művelődési Háza és
Könyvtára átfogó beszámolója a 2016. évről
Tájékoztató a 2016. évi temető üzemeltetéssel
összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról
Döntés a Lajosmizsei Köztemető
2017. évi fejlesztéséről
Döntés pályázat benyújtásáról a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű
pályázati felhívásra
Dr. Dutkon Alexandra kérelme
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos döntések
meghozatala
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2017. március 08-án szerdán délután 15.20
órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről.
Jelen vannak:

Sebők Márta
Keresztes Ferenc
Sápi Zsomborné
dr. Török Tamás

bizottság elnöke
bizottság tagja
bizottság tagja
bizottság tagja

Belusz László bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről.
Tanácskozási joggal megjelentek:

Basky András polgármester
dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
Orbán Antal települési képviselő
Borbély Ella települési képviselő
dr. Tóth Andrea irodavezető
Dudás Klára könyvtár vezető
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens
Csima Gyuláné SZIGÜ Rt ügyvezető
Kovács Gábor települési főépítész
Gulyás Attiláné pénzügyi munkatárs
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavez.
Dodonka Csaba pályázati referens

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné
Sebők Márta PEB elnök
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Mivel Belusz
László, a bizottság által megválasztott állandó jegyzőkönyv hitelesítő nincs jelen az
ülésen, így a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével javaslom megbízni dr. Török
Tamás bizottsági tagot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal 1 fő nem szavazott – a mai ülés
jegyzőkönyvének hitelesítőjeként dr. Török Tamás bizottsági tagot választotta meg.
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi
pont tárgyalására, illetve módosításra javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirendi pontok:
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes-

Előterjesztő:
Basky András
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tületének …../2017. (…) önkormányzati rendelete a
2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
2./ Lajosmizse Város településrendezési tervének 2017. évi
módosítása, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (…) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól
3./ Helyi és országos közutak tulajdonjogának rendezéséről
szóló határozat módosítása
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításával és Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala
5./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2016. évről
6./ I. Tájékoztatás a 2016. évi temető üzemeltetéssel összefüggő
bevételek és kiadások alakulásáról
II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2017. évi fejlesztéséről
7./ Pályázat benyújtása a KÖFOP-1.21-VEKOP-16. azonosító
számú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati kiírásra
8./ Dr. Dutkon Alexandra kérelme
9./ Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala
10./ Egyebek

polgármester

Basky András
polgármester

Basky András
polgármester
Basky András
polgármester

Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester

Megérkezett Keresztes Ferenc 15.25 órakor. az ülés 4 fővel határozatképes.
1./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Sebők Márta PEB elnök
Az előterjesztést Farkasné Őze Angéla készítette. A 2017. évi költségvetésről szóló
7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása az előterjesztés szerint 14 ponton
keresztül történt.
Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel?
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.)
önkormányzati rendeletének módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
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23/2017. (III. 08.) PEB hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását az előterjesztés szerint.
Határidő: 2017. március 9.
Felelős: PEB
2./ Napirendi pont
Lajosmizse Város településrendezési tervének 2017. évi módosítása, Lajosmizse
Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (…) önkormányzati
rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól
Sebők Márta PEB elnök
E témakört már a Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta. Az előterjesztés tartalmazza a
kérelmeket. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?
dr. Török Tamás bizottsági tag
Terenyi Rita féle vállalkozás nagyon jó volumenű, támogatnám ezt a vállalkozást.
Kovács Gábor települési főépítész
Tőlük valamiféle programtervet kérnénk, hogy a településfejlesztési tervben
támogatható legyen. Bekérünk tőlük további anyagot, s azt követően külön dönt a
testület.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
Az iparterületek kialakítását Lajosmizsének el kell fogadni és maximálisan támogatni
kell.
Basky András polgármester
Folyamatosan minősíttettünk át területet gazdasági övezetté.
Kovács Gábor települési főépítész
Az építési törvény is határoz meg korlátokat, hogy amik kihasználatlan területek, ott
nem enged meg módosításokat.
Sebők Márta PEB elnök
Az előterjesztés szerint részben egyszerűsített eljárással indul meg a településrendezési
tervmódosítás, részben pedig felülvizsgálat során folytatják le az eljárást.
40.- Ft/m2-t javaslok a tervezési költség mértékének megállapítására, ahol nincs m2,
ott a tervezési ajánlatoknak megfelelő összeget. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
24/2017. (III. 08.) PEB hat.
Lajosmizse Város településrendezési tervének
2017. évi módosítása, Lajosmizse Város Önkormányzata
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Képviselő-testületének …./2017. (…) önkormányzati
rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
Lajosmizse Város településrendezési tervének 2017. évi módosítását,
azzal, hogy a településfejlesztési hozzájárulás mértékét 40.- Ft/m2-ben
határozza meg, ahol nincs m2, ott pedig a tervezési ajánlatnak megfelelő
összegben.
Határidő: 2017. március 9.
Felelős: PEB
3./ Napirendi pont
Helyi és országos közutak tulajdonjogának rendezéséről szóló határozat
módosítása
Sebők Márta PEB elnök
Az előterjesztést Szilágyi Ödön készítette. A Magyar Állam és az Önkormányzat
tulajdonát képező földterületek rendezésre kerültek. Vannak olyan ingatlanok,
amelyek telekalakítás nélkül teljes területtel az Önkormányzat tulajdonába kerülnek,
vannak, amelyek telekalakítást követően a változás utáni állapot szerint az
Önkormányzat tulajdonába kerülnek, vannak olyan területek, amelyek a telekalakítás
nélkül teljes területtel a Magyar Állam tulajdonába, a KKK vagyonkezelésébe
kerülnek, s vannak olyan területek, amelyek telekalakítást követően, a változás utáni
állapot szerint a Magyar Állam tulajdonába kerülnek. Ezzel kapcsolatban kérdés,
vélemény, észrevétel van-e?
dr. Balogh László jegyző
Ezt már egyszer tárgyaltuk, csak a módosításokat kell átvezetni.
Basky András polgármester
A Ceglédi út, Kossuth Lajos utca, Rákóczi utca van benne.
Sebők Márta PEB elnök
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az
előterjesztés határozat-tervezetét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
25/2017. (III.l 8.) PEB hat.
Helyi és országos közutak tulajdonjogának
rendezéséről szóló határozat módosítása
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
az előterjesztés határozat-tervezetét.
Határidő: 2017. március 9.
Felelős: PEB
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4./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításával
és Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének
elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala
Sebők Márta PEB elnök
Az előterjesztés I. pontja a közbeszerzési szabályzat módosításával, a II. pontja
Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásával
kapcsolatos javaslatok vannak. A közbeszerzési tervben fel vannak sorolva, hogy
milyen közbeszerzések lesznek 2017. évben. 2017. január 1-től meg vannak határozva
az alkalmazandó értékhatárok. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel?
nincs.
Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
26/2017. (III. 08.) PEB hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési
szabályzatának módosítása

HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítását.
Határidő: 2017. március 9.
Felelős: PEB
Sebők Márta PEB elnök
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
27/2017. (III. 8.) PEB hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi
közbeszerzési terve
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét.
Határidő: 2017. március 9.
Felelős: PEB

5./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2016.
évről
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Sebők Márta PEB elnök
Megkérdezem Dudás Klárát, hogy kíván-e tenni szóbeli kiegészítést?
Dudás Klára könyvtár vezető
Tegnap látogatottsági felmérést végeztünk. Felmerültek az ifjúsággal kapcsolatos
problémák. Folyamatosan gondolkodom azon, hogy hogyan csábítsuk be az ifjúságot a
könyvtárba, vannak ötletek, de ehhez át kellene alakítani a könyvtárat.
A helytörténeti kiállítás anyagának a feldolgozása nagyon hosszadalmas. Ehhez
szoftvernek a beszerzése szükséges.
Sebők Márta PEB elnök
Az a probléma, hogy folyamatosan fogynak a könyvtárból az olvasók a digitális
világnak köszönhetően.
Hangos könyv van-e?
Dudás Klára könyvtár vezető
Igen, beszereztünk ilyet, főként kötelező olvasmányokat.
Sebők Márta PEB elnök
Kérdezem, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? Nincs. Megköszönöm a
könyvtár dolgozóinak és a Művelődési Háznak a munkáját. A magam részéről
elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2016. évről
szóló átfogó beszámolóját. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
28/2017. (III. 08.) PEB hat.
Lajosmizse Város Művelődési Háza és
Könyvtára átfogó beszámolója a 2016. évről
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolóját a 2016. évről.
Határidő: 2017. március 9.
Felelős: PEB
6./ Napirendi pont
I. Tájékoztatás a 2016. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások
alakulásáról
II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2017. évi fejlesztéséről
Sebők Márta PEB elnök
Az üzemeltető a 2016. évről szóló beszámolóját elkészítette. 2016. évben a fenntartó
részére járó összeg a szerződésben vállaltak alapján nettó 8.039.903.- Ft.
Az üzemeltető kimutatása alapján a befolyt összegek az alábbiak voltak:
- Sírhelydíjak és újraváltás díja: 4.088.903.- forint,
- A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető
fenntartási hozzájárulás díja: 126.000.- forint,

8

-

A temető létesítmények igénybevételért a temetkezési szolgáltatók által
fizetendő díj: 3.825.000.- forint.

Lajosmizse Város Önkormányzata a Lajosmizsei Köztemető fejlesztésére 2016. évben
2.381.326.- forintot költött, amelyből a harmadik szakasz urnafal kerítés került
megépítésre, amely által 52 darab egy férőhelyes urnafülke került kialakításra.
A 2016. évi temetős bevétel (8.039.903.- forint) és a Babérkoszorú Temetkezés Kft.
éves 1.800.000.- forintos temetőfejlesztési hozzájárulása a Lajosmizsei Köztemető
vonatkozásában 9.839.903.- forint éves bevételt jelentett az önkormányzat részére
2016. évben.
A Lajosmizsei Köztemető fejlesztésére 6.935.779.- forint áll rendelkezésre (2015. évi
temetős bevételekből 522.798.- forintot tartalékolt az önkormányzat). Ezen összeg és a
várható 2017. évi temetős bevételek alapján a Lajosmizsei Köztemető 2017. évi
fejlesztésére körülbelül 15 millió forint fordítható. Főként útépítéssel kapcsolatos
feladatok vannak a temető kapcsán. Főként térkő szerepel a temetői utak borítására.
Miért térkővel való borítás szerepel inkább?
Basky András polgármester
A térkő tartósabb, mint a beton, vagy az aszfalt, de nem is drágább. Szebb a térkő,
mint a beton.
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
Kapjon felhatalmazást a polgármester úr, hogy ezekre az útszakaszokra a szükséges
alternatívákra kérjen árajánlatot a fejlesztés megvalósítása érdekében.
Sebők Márta PEB elnök
Temető előtti parkolási lehetőséget tovább kellene fejleszteni.
Basky András polgármester
Nincs elfelejtve, de az útépítést teljes egészében meg kellene valósítani. Minden utat,
ha találunk olyan megoldást, ami jó, s majd jövőre pedig megcsinálnánk a temető
előtti parkolókat.
Sebők Márta PEB elnök
2017. októberében lesz új pályázati kiírás.
Basky András polgármester
Októberig ki kell írni a pályázatot.
Dodonka Csaba pályázati referens
Az útjavítás közbeszerzés hatáskörébe tartozik.
Sebők Márta PEB elnök
Köszönjük szépen. Van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs.
Két határozat-tervezet van.
Aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, mely a 2016. évi beszámoló, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
29/2017. (III. 08.) PEB hat.
Tájékoztató a 2016. évi temető üzemeltetéssel
összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról
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HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés I. határozat-tervezetét.
Határidő: 2017. március 9.
Felelős: PEB

Sebők Márta PEB elnök
Aki az előterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadja azzal, hogy vizsgáljuk meg, hogy
a temető területén elhelyezkedő útszakaszoknak a borítása a különböző
technológiákkal mennyibe kerül, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
30/2017. (III. 08.) PEB hat.
Döntés a Lajosmizsei Köztemető
2017. évi fejlesztéséről
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
az előterjesztés II. határozat-tervezetét azzal, hogy a temető területén
elhelyezkedő útszakaszoknak a borítására a különböző technológiákkal
árajánlatot kérjen be a polgármester, majd azokat terjessze a Képviselőtestület elé.
Határidő: 2017. március 9.
Felelős: PEB

7./ Napirendi pont
Pályázat
benyújtása
a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
azonosító
számú,
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című pályázati kiírásra
Sebők Márta PEB elnök
Kérnék erről tájékoztatást a jegyző úrtól.
dr. Balogh László jegyző
Az egész működésünket központi rendszerek fogják lefedni. Az önkormányzati ASP
rendszernek nyolc szakrendszere van.
- iratkezelő rendszer,
- önkormányzati települési portál rendszer,
- az elektronikus ügyintézési portál rendszer,
- gazdálkodási rendszer,
- ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
- önkormányzati adó rendszer,
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ipar- és kereskedelmi rendszer,
hagyatéki leltár rendszer.

Megvan, hogy az egyes tevékenységekre mennyi pénzre lehet pályázni. A régi
rendszert is meg kell hagyni és az újban is kell dolgozni.
Sebők Márta PEB elnök
Köszönjük szépen. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs.
Szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
31/2017. (III. 08.) PEB hat.
Döntés pályázat benyújtásáról a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű
pályázati felhívásra
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés határozat-tervezetét.
Határidő: 2017. március 9.
Felelős: PEB

8./ Napirendi pont
Dr. Dutkon Alexandra kérelme
Sebők Márta PEB elnök
A doktornő azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy az eddigi
székhelyként bejegyzett Kecskemét, Beretvás köz 6. szám alatti cím megszűnt, mivel
az ingatlan eladásra került, ezért kéri, hogy a székhely bejegyzés is legyen azonos a
feladat-ellátási hely címmel, Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám alatt. Más
orvosi vállalkozásoknál is előfordul, hogy a székhelyként bejegyzett cím azonos a
feladat-ellátási hely címével. Ennek akadálya nincs. Kérdés, vélemény, észrevétel vane ezzel kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javaslom dr. Dutkon Alexandra kérelmét.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
32/2017. (III. 08.) PEB hat.
Dr. Dutkon Alexandra kérelme
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
az előterjesztés határozat-tervezetét.
Határidő: 2017. március 9.
Felelős: PEB
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9./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel
kapcsolatos döntések meghozatala
Sebők Márta PEB elnök
Kérnék erről tájékoztatást.
Basky András polgármester
Jelen szerződések tárgyát képezik azon víziközmű-rendszerbővítések, valamint új
víziközmű-rendszerek is, amelyek a jelen szerződés aláírását követően kerülnek
üzembe helyezésre. A rendszerbe minden bekönyvelésre kerül. 2016. decemberi
ülésen döntöttünk, hogy bevisszük az adatokat a rendszerbe. Most a könyvvizsgáló
asszony azt kérte, hogy a vagyonértékelés szerint vigyük be. Az egyik melléklet
számozása decemberben nem jól sikerült, mert a 4. mellékletet átnevezzük 6-os
mellékletnek.
Sebők Márta PEB elnök
Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Aki ezt
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
33/2017. (III. 08.) PEB hat.
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában
álló víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
az előterjesztés határozat-tervezetét.
Határidő: 2017. március 9.
Felelős: PEB

10./ Napirendi pont
Egyebek
Sebők Márta PEB elnök
Van-e valakinek e napirendi pont keretében kérdése, hozzászólása, bejelentenivalója?
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel
berekesztem 16.30 órakor.
K.mf.

Sebők Márta
PEB elnök

dr. Török Tamás
PEB tag
jkv. aláírója
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