0bLajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága
Ikt.sz: LMKÖH/2/32/2017.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2017. október 24-én tartott üléséről
Az ülésen hozott határozatok száma:
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fenntartók
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottságának 2017. október 24-én, kedden reggel 9.20órakor, a Városháza
Dísztermében megtartott bizottsági ülésről.
Jelen vannak:

Sebők Márta
Keresztes Ferenc
Belusz László
Sápi Zsomborné
dr. Török Tamás

bizottság elnöke
bizottság tagja
bizottság tagja
bizottság tagja
bizottság tagja

Jelen vannak:

Basky András polgármester
Sápi Tibor alpolgármester
dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
Sápi Tibor alpolgármester
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens
Szilágyi Ödön irodavezető
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető
Horváth Sándor pályázati referens
Guti Istvánné Műv. ház igazgató
Tengölics Judit IGSZ vezető
Kocsis Györgyné óvodavezető
Varga Mária könyvtár munkatársa

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné
Sebők Márta PEB elnök
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy
a bizottság határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő van jelen.
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt
ismertek. Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb módosító, illetve kiegészítő
javaslata? Amennyiben nincs, én javaslom, hogy a meghívó szerinti 7./ napirendi
pontot (Tájékoztató a vízi közművek használati díjával kapcsolatban) elsőként
tárgyaljuk a vendégekre tekintettel. Aki ezzel a módosítással elfogadja a meghívó
szerinti napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Keresztes Ferenc nincs a
teremben, így 4 fővel határozatképes a bizottság.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirendi pontok:
Előterjesztő:
1./ Tájékoztató a vízi közművek használati díjával
Basky András
kapcsolatban
polgármester
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András
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nek …./2017. (….) önkormányzati rendelete a 2017. évi polgármester
költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
3./ I. Tájékoztatás „A gyermekvédelem intézményrendsze- Basky András
rének ellenőrzése – A személyes gondoskodást nyújtó
polgármester
központi és önkormányzati fenntartók feladatellátásának
ellenőrzése” c. Állami Számvevőszéki ellenőrzésről
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (….) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti
alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András
nek …./2017. (….) önkormányzati rendelete a szemépolgármester
lyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
5./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András
nek …./2017. (…..) önkormányzati rendelete a hulladék- polgármester
gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
6./ A XXV. Lajosmizsei Napok programtervezetének és
Basky András
költségvetési tervének véleményezése
polgármester
7./ Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési szaBasky András
bályzatának módosítása
polgármester
8./ Egyebek

1./ Napirendi pont
Tájékoztató a viziközművek használati díjával kapcsolatban
Sebők Márta PEB elnök
Az Energetikai Hivatal közölte, hogy maradnak a 2015-ben meghatározott díjak.
2015. év július 1-jén befagytak a kezelési díjak. Volt egy értelmezési kérdés, hogy
alkalmazhatjuk-e azt a bérleti díjat, ami a szerződésben van, vagy a vagyonkezelésben
meghatározott díjat kell alkalmazni, ami alacsonyabb érték. A szerződésben rögzített
bérleti díj rendelkezésre áll. Az Önkormányzat több állásfoglalást kért az Energetikai
Hivataltól, aki azt mondta, hogy csak az alacsonyabb díjat lehet használni. A Bácsvíz
Zrt majdnem minden településen át tudott állni a bérleti díjra. Az egyik szolgáltató pert
nyert, a két bérleti díj közötti összegre nem kell kötni megállapodást. A kettő között a
magasabb bérleti díjat fizetné ki a Bácsvíz Zrt 2016. évre egy összegben, 2018-tól a
magasabb bérleti díjjal jöhetnek a számlák.
dr. Balogh László jegyző
Ez egy jogszabályváltozás.
Aczél Péter Bácsvíz Zrt
Ez 2016. évre 4 millió forintot jelent az alacsonyabb és a magasabb bérleti díj között.
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Basky András polgármester
Az Árpád utca és a Gábor Áron utcát össze szeretnénk kötni, azt a Bácsvíz Zrt
megcsinálja.
Sebők Márta PEB elnök
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom a
víziközművek használati díjával kapcsolatban készített tájékoztatót. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
126/2017. (X. 24.) PEB hat.
Tájékoztató a viziközművek használati
díjával kapcsolatban
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
viziközművek használati díjával kapcsolatos tájékoztatót.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: PEB

2./ 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
A költségvetési rendelet több ponton keresztül módosult.
1./ Közfoglalkoztatási program támogatására 2017. augusztus hónapra 6.209.623.- Ft
támogatás érkezett.
2./ A közfoglalkoztatási program közvetlen anyagköltségének, kis értékű tárgyi
eszközök beszerzésére 5.074.000.- Ft támogatást biztosított. Ebből 1.444.222.- Ft
elszámolásra került, a támogatás 2017. 09. 12-én megérkezett.
3./ Közfoglalkozással összefüggő tétel könyvelése
4./ Szeptember havi kompenzáció 503.200.- Ft.
5./ Szeptember havi szociális ágazati összevont pótlék betervezésre került 1.352.387.Ft értékben.
6./ Kulturális illetménypótlék került kifizetésre a Művelődési Ház részére 258.884.- Ft
értékben.
7./
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó
többletkiadásokhoz 2017. júniusi korrekció címén 1.535.968.- Ft.
8./ „Nyári diákmunka” program támogatására 1.633.282.- Ft.
9./ Lajosmizse Város Önkormányzatának közös tulajdonát képező Homokhátság
Nonprofit Kft 120.000.- Ft-os üzletrésze ¼ tulajdoni hányadát 15.000.- Ft-os
vételáron.
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10./ Európai Uniós és egyéb támogatással megvalósuló programok előirányzatai
11./ Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, radiátorokhoz tartozó
fűtésszabályozó szelepek beépítése, komplett energetikai felújítása. Az általános
tartalékból és a céltartalékból a beruházásokra került átvezetésre.
12./ IGSZ részére 3.500.000.- Ft biztosítása, projekt tervezési költség.
13./ Járdák és a terasz akadálymentes kialakítása az óvodában. Olyan plusz költségek
kerültek kivitelezésre, aminek az átvezetése most történik meg.
14./ „Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel
megvalósuló magánerős út-és járdaépítésekhez” sorából 6.713.145 Ft átcsoportosítható
az Általános tartalék sorra. Ez a pénz megmaradt?
Keresztes Ferenc visszajött 9.30 órakor, így 5 fővel határozatképes a bizottság.
Basky András polgármester
Az Árpád utca és a Bem utca részen történt. Ez a pénz megmaradt, s betettük a
céltartalékba.
15./ Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása. A megvalósítás 2018ban fog megtörténni. A 7.500.000.- Ft visszakerül a céltartalékba.
16./ Forgalomtechnikai koncepció tervezet kidolgozása Lajosmizse Város
belterületének Vörösmarty utca – Kossuth Lajos utca – Széchenyi utca – Szent Imre
utca – Temetőköz utca – Bajcsy-Zs. utca – Deák Ferenc utca – Dózsa György út által
lehatárolt területére, a Tarnai utca teljes területére, a Dózsa György út melletti résznek
a Mizsei utca és központi park közötti területére.
17./ A bel- és külterületi útépítésekre, valamint a járdaépítés megvalósítására
céltartalékba lesz helyezve 30.000.000.- Ft.
18./ Havária jellegű felújítási munkálatokra 2.804.075.- Ft plusz forrást kell
biztosítani.
Mennyi költség ez, s fedezetet nyújt-e az elvégzendő munkákra ez az összeg?
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető
Nem tervezhetők és nem nyújt fedezetet.
Keresztes Ferenc visszajött 9.30 órakor, így 5 fővel határozatképes a bizottság.
Basky András polgármester
A szivárgásoknak, bekötéseknek a problémája, a vascsövek elöregedve és olyan szintű
problémává válik, hogy súlyos földkimosást is eredményezhet. Ha jön egy ilyen
probléma, akkor azonnal kell kezelni, időben észre kell venni ezt a problémát, nem
akkor, amikor súlyos a probléma. Hosszú távon az a megoldás, hogy az állam is adjon
ehhez forrásokat, hogy ezeket a régi vezetékeket ki lehessen cserélni.
Sebők Márta PEB elnök
A Duna Aszfalt Kft garancia vállalása és bejárása mikor fog megtörténni?
Basky András polgármester
A csatornából eredő süllyedéseket a Duna Aszfalt Kft a nyár folyamán elvégezte.
Sebők Márta PEB elnök
Köszönöm.
19./ A biztosítási káresemények részbeni fedezetére érkezett bevétel 699.489 Ft.
20./ Lajosmizse Széchenyi és Bajcsy-Zs. utca sarkán lakók járdaépítési kérelmet
nyújtottak be.
21./ ASP rendszer bevezetésre kerül 2018. január 1-jén. Az ehhez szükséges eszközök
bevezetése 5 millió forint. Ez mi lesz?
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dr. Balogh László jegyző
Hardver és Szoftver.
22./ Talajterhelési díj átkönyvelése
23./ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. szeptember havi
kompenzációjára 52.582.- Ft kerül átcsoportosításra.
24./ Tárgyi eszközök beszerzése 2.500.000.- Ft értékben. Ez mi?
dr. Balogh László jegyző
A Hivatal pénzügyi keretei lehetőséget biztosítanak irodabútorok vásárlására. A
bútorok elhasználódottak már több helyen, a polgármester úr szobájába is kerültek új
szekrények, szőnyegeket is vásároltunk.
Sebők Márta PEB elnök
25./ ASP rendszer bevezetése miatti informatikai fejlesztések 5.000.000. – Ft.
26./ IGSZ kompenzáció 170.384.- Ft
27./ IGSZ kis- és nagy értékű gépek, berendezések (számítógép, monitor, nyomtató)
beszerzése 1.000.000. – Ft értékben.
28./ „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati kiírás, projekt előkészítés, tervezés
költségei 3.500.000.- Ft.
29./ Művelődési Ház részére kompenzáció 50.996.- Ft.
30./ Kulturális illetménypótlék került átvezetésre 258.884.- Ft összegben.
Ezek voltak a módosítások.
Határozat-tervezetünk van, amit el kell fogadni, 5 millió forint ASP rendszer
bevezetése, informatikai eszközök beszerzése.
Basky András polgármester
Tavaly volt szó arról, hogy jelenleg 1 fő közterület felügyelő van, s 2 fő kellene. Arról
kellene dönteni, hogy 2018. január 1-től egy másik közterület felügyelő is
alkalmazásba kerülhessen. Amennyiben ez elfogadható lenne, akkor el kell kezdeni az
álláspályáztatást.
Sebők Márta PEB elnök
Ha beszedi a költségeit, akkor lehet róla szó. Van-e hozzászólás? Nincs.
Szavaztatom a határozat-tervezeteket.
Aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, (ASP rendszerhez informatikai beszerzések
a KÖH részére), kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
127/2017. (X. 24.) PEB hat.
ASP rendszerhez informatikai beszerzések
a KÖH részére
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: PEB
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Sebők Márta PEB elnök
Aki elfogadja, hogy 2018. január 1. napjától a Lajosmizsei Közös Önkormányzati
Hivatalnál még egy fő közterület felügyelő legyen alkalmazva, s ehhez a megfelelő
pénzeszközök biztosításra kerüljenek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt –az alábbi határozatot hozta:
128/2017. (X. 24.) PEB hat.
Közterület felügyelő létszámának
megemelése
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál
a közterület felügyelő létszámát egy fővel emelje meg 2018.
január 1. napjától a 2018. évi költségvetés terhére.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: PEB

Sebők Márta PEB elnök
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi
költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
129/2017. (X. 24.) 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.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: PEB
3./ Napirendi pont
I. Tájékoztatás „A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése – A
személyes gondoskodást nyújtó központi és önkormányzati fenntartók
feladatellátásának ellenőrzése” c. Állami Számvevőszéki ellenőrzésről
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (…)
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a
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gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Sebők Márta PEB elnök
Az Állami Számvevőszék ellenőrizte a gyermekvédelem intézményrendszerét 20112015. között. A feltárt problémákat írásba foglalta. Az előterjesztés tartalmazza a
feltárt problémát, s a kiegészítésre tett intézkedéseket.
A feltárt probléma:
1./ Az ellátás igénybevételének módja és a kérelem elbírálásának módja.
2./ Az ellátás módja.
3./ A szabályozatlanság, az intézményvezető hatáskörébe biztosítható ellátások.
4./ A feladatellenőrzés ellátása, a gazdálkodást és intézkedést, a szakmai program
végrehajtását és a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát kell beépíteni a
rendeletünkbe.
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens
Amiket észrevételezett az Állami Számvevőszék, a Gyermekvédelmi Törvény ezeket
rendezi, de ettől függetlenül bele kell építeni a rendeletünkbe.
A belső ellenőr által történtek ellenőrzések az intézményeknél a gazdálkodásra, a
szakmai munka eredményességére vonatkozóan. Az intézmények beszámolnak évente.
A belső ellenőrzési tervben mutatókkal kellett volna valamilyen formában megjelölni,
de ez nem volt számukra elfogadható. Bele kellett volna tenni a belső ellenőrzési
tervbe az intézkedéseket. Ez figyelemfelkeltő levél. 2017. december 17-ig határozták
meg a válaszadási lehetőséget.
A következő hónapban ismét be fogjuk hozni a gyermekvédelmi rendeletet. A hátralék
rendezéséről önkormányzati rendeletben kell szabályozni a behajtást. Erre
szabályozást kell készíteni, hogy díjhátralékra vonatkozóan milyen tennivalók vannak.
Sebők Márta PEB elnök
Sok a hátralék díj vonatkozásában?
Tengölics Judit IGSZ vezető
Nem, mert nagyon sok a térítésmentesen étkező, kevés a fizetős.
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezető
A felvetett észrevételek benne vannak a törvényi rendelkezésben.
dr. Balogh László jegyző
Ezeknek a kérdéseknek a zöme rendezve van magasabb szintű jogszabályban.
Intézményvezető hatáskörébe biztosítható ellátások nincsenek. Azt kérték, hogy
tegyük bele a rendeletbe.
Sebők Márta PEB elnök
Köszönöm. Van-e még kérdés a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Szavazásra teszem
fel a kérdést.
I. Aki az Állami Számvevőszéki ellenőrzésről készült tájékoztatást elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
130/2017. (X. 24.) PEB hat.
Tájékoztatás „ A gyermekvédelem intézményrendszerének
ellenőrzése – A személyes gondoskodástó nyújtó központi
és önkormányzati fenntartók feladatellátásának ellenőrzése”
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c. Állami Számvevőszéki ellenőrzésről
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
az előterjesztés határozat-tervezetét.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: PEB
Sebők Márta PEB elnök
II. Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
131/2017. (X. 24.) PEB hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2017. (…) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról
szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének módosítását.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: PEB

4./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (….)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sebők Márta PEB elnök
A térítési díjról minden évben rendelkezni kell. A 2018-as térítési díjak a
következőképpen alakulnának:
A szociális étkezéséért fizetendő 2018. évi térítési díjak. A Mizse Gasztro látta el ez
idáig minden évben és a jövő évben is, a térítési díj nem változna és a szállítási díj sem
más, 495.- Ft/fő/nap, plusz a kiszállítás 100.- Ft.
A nappali ellátás térítési díját ingyenessé, térítésmentessé szeretnék tenni.
A házi segítségnyújtás 700.- Ft/fő/óra.
dr. Balogh László jegyző
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Azokra vonatkozik, akiknél a szociális rászorultság nem áll fenn.
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője
I. variáció:
A házi segítségnyújtásnak volt egy gondozási díja. Kétfajta gondozási díj volt, most
csak egyfajta van, ez 700.- Ft lett. Itt ez egy jogszabály módosítás. A másik pedig,
hogy a piaci alapú az 1.315.- Ft.
Sebők Márta PEB elnök
Az előterjesztés melléklete tartalmazza, hogy a személyi térítési díj nem haladhatja
meg a jövedelem százalékaiban meghatározott összeget.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
A jogszabály kötelezett bennünket a rendelet-módosításra. Kértük, hogy a klub
tagságnak ne legyen térítési díja. Ennek visszatartó ereje van. A civil szervezeteket is
szeretnénk megkeresni, hogy a létszámot tudnánk növelni. A számított létszám 11 fő.
Sebők Márta PEB elnök
Hány főt lehetne leültetni?
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője
30 főt legalább, s erre 2 millió forint támogatást lehetne lehívni, ha a kapacitást ki
tudnánk használni. Javaslatot tettünk, hogy a klub tagságának ne legyen térítési díja.
Sebők Márta PEB elnök
Ezt én el tudom fogadni. Van-e még kérdés? Nincs. 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 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
132/2017. (X. 24.) PEB hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2017. (….) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló
15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló
15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: PEB
5./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017.(….)
önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014.
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sebők Márta PEB elnök
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Ez egy technikai jellegű módosítás. Aki szállítja a szemetet jelenleg, az a Duna-Tisza
közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa. Ezt át kell vezetni a helyi rendeletbe.
10.00 órakor Belusz László bizottsági tag kiment a teremből, a bizottság a
továbbiakban 4 fővel határozatképes.
Sebők Márta PEB elnök
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati
rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
133/2017. (X. 24.) PEB hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2017.(….) önkormányzati rendelete a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014.
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítását.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: PEB

6./ Napirendi pont
A XXV. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költségvetési tervének
véleményezése
Sebők Márta PEB elnök
Ez a programtervezet, ami előttünk van, mennyibe kerülne?
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató
Több lehetőséget is megnéztünk, olyan koncert lehetőséget kerestünk, ami minden
korosztálynak megfelelő, (Wellhello, Halott Pénz, Neoton, Republik Együttes). Ezek
közül a Republik Együttes a szabad egyedül, a többit már elfoglalták. Ha
véleményezés esetén elfogadásra kerül, akkor máris keressük őket.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
Ha a testület jóváhagyja, akkor a kiállítási költségeket hozzuk.
10.10 órakor Belusz László bizottsági tag visszajött az ülésre, a bizottság a
továbbiakban 5 fővel határozatképes.

12

Guti Istávnné Művelődési Ház igazgató
A tűzijátékról is dönteni kellene, hogy mikor legyen, jó az Experidance Együttes
műsora után.
Basky András polgármester
Én ezt támogatom.
Augusztus 18-a szombat, a kiállítás megnyitása. Ez délelőtt lenne, egy-két órát
igénybe venne annak megtekintése a vendégek részéről. Utána egy folyamatos ellátást
tudunk biztosítani.
Augusztus 19-e vasárnap: Főzőnap. Az Experidance Együttes után tennénk a
tűzijátékot. A Rulett Együttes korábban jöhetne, a koncert után.
Augusztus 20-a hétfő: Ünnepség. A helyszíneket úgy kell megtalálni, hogy kevesebbet
kelljen vándorolni.
Alkalmas lehet-e a kitüntetések átadására a csarnok? A koszorúzás lenne a Művelődési
Ház előtt.
A kiállítókat is szeretnénk díjazni. A csarnokban szépen felállított színpad van.
Augusztus 21-e kedd: Egy nagy koncert előtt van egy elő zenekar. Az Experidance
Együttes előtt is lehetne valami szórakoztatási elem. Az Experdanec Együttes előadása
után lenne jó a tűzijáték. Ha a tömeget megszólítja egy rendezvény, akkor hétköznap is
elmennek az emberek.
Sebők Márta PEB elnök
Lajosmizsei származású művészeket kellene megszólítani, (Czigány Judit, Vivien,
Lénárt Laura) akik Lajosmizséről elmentek. Marton Rozália fia is színész.
Basky András polgármester
Van, aki a rádióban dolgozik műsorvezetőként, Vas Maja.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
A lajosmizsei színészeket előtérbe kellene helyezni.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
Guti Istvánnéval és Horváth Sándorral egyeztettünk, hogy hogyan épülhetne fel ez a
rendezvény.
Szombat lenne a megnyitó, vasárnap a kiállítási nap, hétfő augusztus 20-ának az
ünnepe, este pedig a kiállítás zárása. Kedd Experidance Együttes fellépése és a
tűzijáték.
A felvonulás hagyományőrző jellegű lenne, lovas kocsis felvonulás, népviseleti
ruhákban. Az útvonalat kijelölnénk. ½ 11 órakor lehetne gyülekezni, fogadni a
vendégeket, s a felvonulással lehetne kezdeni. ½ 11 órakor elkezdődhetne a jubileumi
ünnepség, vendégek köszöntése, testvértelepülések felvonulása. Az itteni helyi folklór
műsorokat lehetne bemutatni. A kiállítás megnyitása lehetne 3 órától. Este 7-8 óráig
lehet a kora esti rendezvényeket betervezni. Alakult Lajosmizsén egy „Maszk” nevű
színjátszó csoport, őket is meg lehetne keresni, valamint az Őszirózsa Népdalkört, s a
Citerazenekart is. Ezt a lehetőséget felkínálnák a vendégek számára is. Az egész napra
lehetne programot szervezni.
Következő nap a kitelepülés lenne.
Basky András polgármester
Egy szépen berendezett környezetben jó lenne a kitüntetések átadása.
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Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
25 éves Lajosmizse város. Ebből az alkalomból kellene egy pályázatot kiírni, lehetne
„Lajosmizse 2018.” címmel is. Bármely korosztály, bármilyen témában készíthetne
pályázatokat. Ennek helyet adnék. Ez a felhívás az idén is lehetne.
Egy hagyományteremtő jelleg lenne, hogy egy kicsit jobban odafigyelni a településünk
múltjára, gyökerére, időszakonként meghívnánk különböző településeket.
Idén lenne a jász és a kun hagyományoknak a bemutatkozása. Jászberény és
Lajosmizse vonatkozásában szerveznénk a kiállítást és bemutatkozna a kun település
is. Az igazgató asszony partner lenne arra, hogy a kun szállásokat áthozná ide,
valamint a halasi hagyományokról sem kellene megfeledkezni,
Sebők Márta PEB elnök
A Lovas Bandérium mennyi pénzért jön?
Basky András polgármester
A Kistérségben van szerződésben, a jövő évet kértük tőlük, s nem kérnek érte pénzt.
Sebők Márta PEB elnök
Kinek csináljuk a felvonulást, ha közben lesz a kiállítás megnyitója?
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
Nem lesz ellentétben a két dolog. Vendégtelepüléseket hívunk, úgy irányítjuk a
dolgokat, hogy népviseleti ruhába beöltözve egy látványosság legyen ez a felvonulás, s
aki nem tud eljönni a megnyitóra, az otthon meg tudja nézni a felvonulást. A kettő
nem zárja ki egymást. A pályázat is jelen van.
Sebők Márta PEB elnök
Azt is meg kellene határozni, hogy ki ül a kocsin, hány lovas kocsi lesz.
Basky András polgármester
A Lovas Bandérium lóhátasok csapata, s gyalogos felvonulás lenne.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
Hagyjuk meg ennek a lehetőségét. Ha ilyen menetrenddel tervezünk, akkor egész
napra szükség lesz.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
Lovas Bandérium után gyalogos felvonulás lehet és utána zenekar.
Sebők Márta PEB elnök
A „Jász vendégkert” helyett más nevet kell adni és más szerepet. Lajosmizsét nem
csak jászok lakják.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
A sportcsarnok területe véges, a kiállítókat meg kell várni. A 25 éves Lajosmizséhez
nem kellene behozni más településeket. A 25 éves Lajosmizsét kellene kiemelni. A
fiatal korosztályt is meg kellene szólítani valamilyen módon, olyan programot kellene
kitalálni.
Basky András polgármester
Ennek az ünnepségnek most az alapvázát kellene meghatározni.
Augusztus 18-a szombat: kiállítás megnyitás, 25 éves ünnepség.
A vendégeket el kell látni, ez a nap a 25 éves évforduló ünneplése kell, hogy legyen.
Az elszármazottak meghívása, ezt beépíteni a programba.
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Augusztus 19-e vasárnap: Tópart, főzőnap, és az ottani programok, tűzijátékot keddre
kellene tenni.
Augusztus 20-a hétfő: kiállítás zárás és augusztus 20-i ünnepség. 20-ra meg lehetne
szervezni az elszármazottak találkozóját.
A teljes programot a csarnokba tenném.
14 órakor lenne a Szent István szobor koszorúzása.
Augusztus 21-es kedd: Előzenekar, Experidance Együttes és a tűzijáték.
Itt lehetne az elszármazottak bemutatkozása. Ez lehetne az Experidance Együttes előtt
és az augusztus 20-i ünnepség keretében is.
Kérdezem, hogy ez az alap program terv elfogadható-e?
Sebők Márta PEB elnök
Lehetne virágkötő verseny, gépkocsi kiállítás, kutya kiállítás, kisállat kiállítást is lehet
a parkban rendezni. Ezen el lehetne gondolkodni.
Basky András polgármester
Ez szombaton lehetne, hogy a lajosmizseiek mutatnák be a kedvenc kisállataikat. A
lajosmizsei vállalkozásokat meg kellene keresni, hogy mutassák be az állományaikat.
A csarnok nagy részét a gazdáknak meghagynánk. Az önkormányzatnak,
testvértelepüléseknek nem kell bemutatkozni. A 25 évet vigyük bele, a színpadot
töltsük meg programokkal.
Sebők Márta PEB elnök
Erre mennyi pénz van?
Basky András polgármester
A tavalyi költségekkel mindenképpen számolhatunk. Ez bruttó 10 millió forint volt.
Sebők Márta PEB elnök
Ez a kiállítás részét is tartalmazza?
Ha a paraván részét ingyen biztosítanánk a vállalkozóknak, akkor be tudnánk-e
hódítani a fiatal és szerényebb vállalkozókat? Azt elbírja-e a költségvetés, hogy a
kiállítóhelyeket bérmentve adjuk?
Basky András polgármester
Ha bérmentve adjuk, akkor fennáll annak a veszélye, hogy nem biztos, hogy olyan
vállalkozók jönnének, akik meg tudják tölteni a paravánokat olyan minőségű
kiállítótárgyakkal, ami színvonalas.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
Felhívást adunk ki, aki be tudja fizetni, az befizeti, aki nem, annak segítséget adunk.
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
A határozat-tervezet szempontjából vegye figyelembe a bizottság, hogy meg kell
nevezni azokat az együtteseket, akikről fixen dönt. A polgármester úr által
elmondottakat beépítenénk, és az Experidance Együttest is, és a Republik együttest is a
2018-as év terhére.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
A felhívást az alkotói pályázatra ki kellene adni, ha akarjuk, „Lajosmizse 2018.
pályázat” címmel. Kérdés, hogy akarjuk, vagy nem akarjuk. Lehet színdarabról,
kutatásról, könyvről szóló pályázat. Azt is meghatározhatjuk, hogy a legjobb
pályázatokat előtérbe helyeznénk. A téma lehet egy gazdasági dolgozat, festmény,
szobor, műtárgy, kutatás, találmány munka, alkotás, stb. Ezt lehetne zsűriztetni, s erre
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az Értéktár Bizottság lenne a legalkalmasabb. Ez lehet verseny is. Én úgy tudom, hogy
már most nagyon sokan készülnek erre a rendezvényre.
Basky András polgármester
A város 25. évfordulójára külön pályaműveket lehet felajánlani, új alkotásokat lehet
készíteni.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
Kidolgoznánk a pályázati költségeket.
Sebők Márta PEB elnök
Ha van pénzügyi keret, akkor jelenjen meg a felhívás.
Horváth Sándor pályázati referens
A felhívásnak a pontos részleteit pontosan határozza meg a Képviselő-testület.
Sebők Márta PEB elnök
12 millió forintot biztosítsunk a költségvetés terhére és előkészítjük a pályázati
felhívást.
Horváth Sándor pályázati referens
Azt kellene eldönteni, hogy melyik nap mi lesz, lefoglalásra kerül a Republik Együttes
és az Experidance Együttes. A következő ülésre hozzuk fel a pályázat tartalmát.
Sebők Márta PEB elnök
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? Nincs.
Javaslom, hogy fogadjuk el az elhangzottakat az alábbiak szerint:
1./ 12 millió forint legyen biztosítva a 2018. évi költségvetés terhére a Lajosmizsei
Napok programjára. A pályázatot ki kell írni.
2./ Lajosmizsei Napok programterve:
2018. augusztus 18. (szombat)
Lajosmizse 2018 - Kiállítás és Vásár kísérő programokkal
Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok
2018. augusztus 19. (vasárnap)
Családi főzőnap és szabadtéri programok
19.00 Élő koncert - Republik együttes
Helyszín: Iskola-tó partja
2018. augusztus 20. (hétfő)
Szent István napi megemlékezés és koszorúzás, városi kitüntetések
átadása, a kiállítás zárása, elszármazottak találkozója
Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok
2018. augusztus 21. (kedd)
19:00 Zenei előadás a fő műsor előtt
20.00 Ezeregy év – Történelmi tánc-show Experidance produkció
21.30 Tűzijáték
Helyszín: Iskola-tó partja szabadtéri színpad
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:

134/2017. (X. 24.) PEB hat.
XXV. Lajosmizsei Napok program- és
költségvetési tervezetének tárgyalása
(I. forduló)
HATÁROZAT
1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XXV. Lajosmizsei Napok programtervezetének fő elemeit az alábbiak szerint fogadja
el:
2018. augusztus 18. (szombat)
Lajosmizse 2018 - Kiállítás és Vásár kísérő programokkal
Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok
2018. augusztus 19. (vasárnap)
Családi főzőnap és szabadtéri programok
19.00 Élő koncert - Republik együttes
Helyszín: Iskola-tó partja
2018. augusztus 20. (hétfő)
Szent István napi megemlékezés és koszorúzás, városi kitüntetések
átadása, a kiállítás zárása, elszármazottak találkozója
Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok
2018. augusztus 21. (kedd)
19:00 Zenei előadás a fő műsor előtt
20.00 Ezeregy év – Történelmi tánc-show Experidance produkció
21.30 Tűzijáték
Helyszín: Iskola-tó partja szabadtéri színpad
2.) A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XXV. Lajosmizsei
Napok programjaira jelenleg 12.000.000.- Ft összegű keretet biztosítson a 2018.
évi költségvetés terhére, melyből a határozat 1) pontjában szereplő „Republik
együttes” és az „Ezeregy év – Történelmi tánc-show Experidance produkció”
megrendelésére kérje fel a Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatóját.
3.) Javasolja továbbá a Bizottság a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a
polgármestert, hogy a soron következő ülésre terjessze elő a város XXV.
évfordulójával kapcsolatban a település részére kiírandó pályázat részletes
pályázati felhívását és a javasolt díjazást.
Határidő: 2017. október 26.
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Felelős:

PEB

7./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítása
Sebők Márta PEB elnök
Kérném dr. Tóth Andreát, hogy mondjon erről néhány szót.
dr. Tóth Andrea irodavezető
Az előterjesztésbe félkövéren és dőlten kerül bele a módosítás. A módosítások
kerültek bedolgozásra.
Sebők Márta PEB elnök
150 millió forintos értékhatárig a polgármester úr dönthet, 150 millió forintos értékhatár felett a Képviselő-testület. Ez miért van így?
dr. Tóth Andrea irodavezető
Csikai úr tett javaslatot, hogy 150 millió forintos értékhatárig a polgármester
dönthessen.
Basky András polgármester
Célszerű, hogy nagyobb dolgokban döntsön a Képviselő-testület, kisebb dolgoknál pedig a polgármester. Eljárásnál 150 millió forint értékhatárig benne lehetnének a képviselők is a döntésben.
Sebők Márta PEB elnök
Az előterjesztést javaslom, hogy fogadjuk el. Kérdezem, hogy van-e hozzáfűznivaló? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nem volt- az alábbi határozatot hozta:
135/2017. (X. 24.) 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. október 26.
Felelős: PEB
8./ Napirendi pont
Egyebek
Sebők Márta PEB elnök
Kérdezem, hogy van-e valakinek e napirendi pont keretében hozzászólása?
Nincs.
Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem
11.00 órakor.
K.mf.
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Sebők Márta
PEB elnök

Belusz László
PEB tagja
jkv. aláírója
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