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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2015. augusztus 27-én, csütörtökön délután 
13.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak: Belusz László  bizottság tagja 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
Igazoltan távol van Sebők Márta bizottság elnöke 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
      Kunné Sipos Ágnes óvodavezető helyettes 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Aczél Péter BÁCSVÍZ Zrt igazgatója 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottsági tag 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. A mai bizottsági ülésünk a rendkívüli testületi 
ülésünket megelőző Pénzügyi ellenőrző Bizottsági ülés. A korábbi bizottsági 
ülésünkön azt a megtiszteltetést kaptam Sebők Márta Elnök Asszonytól, hogy 
távollétében vezessem le az ülést. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Kérdezem, hogy aki a napirendi pontokat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek …../2015. (….) önkormányzati rendelete a 2015. évi  polgármester 
     költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rende- 
     let módosításáról 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló vízi- Basky András 
     közmű-vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatala  polgármester 
3./Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormány- Basky András 
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     zatok fejlesztési támogatására pályázat benyújtása   polgármester 
 
Belusz László bizottsági tag, levezető elnök 
A jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Keresztes Ferenc bizottsági tagot megbízni, 
kérdezem, hogy elfogadja-e? 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Köszönöm, elfogadom. 
Belusz László bizottsági tag, levezető elnök 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 3 
igen szavazattal – 1 tartózkodással – ellenszavazat nem volt- Keresztes Ferenc 
bizottsági tagot megbízza a jegyzőkönyv hitelesítésével.  
Javaslom, hogy térjünk rá a napirendi pontok tárgyalására. 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (….) 
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László bizottság elnöke 
Elég gyakran módosítunk rendeletet. A módosításnak több pontja van. 1./ a 
közfoglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) bérkompenzációja. 2./ A 
közfoglalkoztatási pályázatok támogatása. 3./ 2015. július hónapban a BÁCSVÍZ Zrt 
által beszedett vízi-közmű fejlesztési hozzájárulás. 4./ Szociális ágazati pótlék előleg. 
5./ Nyári gyermekétkeztetés biztosítása. 6./ 2014. évi elszámolás alapján pótlólagosan 
kapott állami támogatás. 7./ KIKO-DENT Bt. bírósági eljárás költsége. 8./ Generáli 
Biztosító Zrt. által a csőtörés miatti kártérítési összeg. 9./ A csatornahálózat és a 
szennyvíztelep. 10./ Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep pályázat 
szállítói kifizetés szállítói végszámla alapján. 11./ Céltartalékba helyezett összeg 
intézményfinanszírozásként átadva a Meserét Óvodának. 12./ Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai vizesblokk felújítási 
munkálataihoz kapcsolódó pótmunkálatok és az Óvoda székhelyintézményében történt 
csőtörés helyreállítási munkálatainak teljes költsége. 13./ Az új sportcsarnok 
építéséhez a Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület részére 38.480.000.- Ft 
kerül átutalásra az általános tartalékból. 14./ Előirányzat átcsoportosítása szükséges a 
lakásfenntartási támogatás előirányzatára. 15./ A munkáltatói kölcsön évközi rendező 
tétele. 16./ A helyi önkormányzatot nettó finanszírozásban megillető támogatás 
előirányzatának rendezése. 17./ A Lajosmizse 844/3. hrsz-ú ingatlan megvételének 
pénzügyi fedezete. 18./ Az Attila utcai személygépkocsi parkolók létesítésének 
pénzügyi fedezete. 19./ Az iskolató tervezési költségeire a céltartalékba helyezett 
összeg. 20./ 100 %-os szállítói finanszírozásban megvalósuló – épületenergetikai 
fejlesztés kivitelezés értéke 69.559.679.- Ft. 21./ Általános tartalékból áthelyezett 
összeg céltartalékba. 22./ 1./ ponthoz intézményi előirányzat változás. 23./ 1./ ponthoz 
intézményi előirányzat változás. 
A 12./ ponthoz szeretnék kiegészítést kérni. 
Rimóczi Erika megbízott pénzügyi irodavezető 
A 8./ pontban azért szerepel így, mert az önkormányzat nevére szól a biztosítás a 
kártérítés miatt, a fennmaradó részt pedig az óvoda számlájára kéri az óvoda, mert ez 
nincs benne az óvoda költségvetésében. Az 500 és a 300 ezer forint között van 200 
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ezer forint. A kártérítés 312.000.- Ft-os. A Rákóczi utcai vizes blokk felújításához 
kapcsolódó pótmunkák költsége 208.000.- Ft. Két tételre kér az óvoda pótkiegészítést. 
Belusz László bizottsági tag, levezető elnök 
Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, 
javaslom a költségvetési rendelet-tervezet elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
67/2015. (VIII. 27.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2015. (….) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről  
szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
HATÁROZAT 

   
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015.  
  évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeleté- 
  nek módosítását. 
  Határidő: 2015. augusztus 27. 
  Felelős:    A bizottság 
 
2./ Napirendi pont    
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmű-vagyonnal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
Belusz László bizottsági tag, levezető elnök 
Az Önkormányzat 2012-ben szerződést kötött a BÁCSVÍZ Zrt-vel. A Képviselő-
testület döntött az önkormányzat tulajdonába átháramló viziközmű vagyon 
üzemeltetéséről. A Bácsvíz Zrt. a 2015. évre az ivóvízellátást szolgáló víziközművek 
üzemeltetéséért 600.600 Ft + ÁFA összegű vagyonkezelési díjat, valamint várhatóan 
630.630 Ft + ÁFA bérleti díjat, míg szennyvízelvezetést szolgáló víziközművek 
üzemeltetésért 1.195.480 Ft + ÁFA összegű vagyonkezelési díjat, valamint várhatóan 
839.410 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet meg. Megtörtént a vagyonfelmérés helyrajzi 
számokra bontva  A vagyonértékelésben foglaltak alapján a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmű törzsvagyon vagyonértéke 
2.894.847.349 forint, Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló 
ivóvízellátást szolgáló víziközműek vagyonértéke 420.742.414 forint  
Szennyvízelvezetés szolgáltatás biztosítására szolgáló vízi-közműek vagyonértéke 
2.474.104.935 forint. Ebből az újonnan kialakuló víziközmű-elemek vagyonértéke 
2.109.068.296 forint. Ez nem lett az önkormányzatnál a főkönyvekbe átvezetve. 
Hogyan fogjuk helyre tenni? 
Basky András polgármester 
Felvezetéssel. 
Belusz László bizottsági tag, levezető elnök 
Átvettünk egy olyan vagyont, ami nincs, s felvezetjük, ami nincs? 
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dr. Tóth Andrea irodavezető 
Megkérdeztük a vagyonértékelőt és azt mondta, hogy helyesbítéssel kell megoldani. 
Belusz László bizottsági tag, levezető elnök 
Viziközműért 600.000.- Ft +ÁFA vagyonkezelési díj plusz 600.000.- Ft bérleti díjat 
fizet, 1.200.000.- Ft a szennyvíz-üzemeltetési díj, 839.000.- Ft bérleti díjat fog fizetni 
részünkre a BÁCSÍZ Zrt. Ez volt az előterjesztésnek a I. pontja. 
II. pontja a csatornahálózat kiépítése. A műszaki átadás 2015. július 30-val megtörtént, 
melyre az üzemeltetés hatályát is ki kell terjeszteni. 

I. határozat: A vagyonértékelést el kell fogadni. 
II. határozat: A szerződést alá kell írni, mely az előterjesztés mellékletét 

képezte. 
Kiegészítés, kérdés van-e ezzel kapcsolatban? 
Aczél Péter BÁCSVÍZ igazgatója Zrt képviselője 
Méltányoljuk az önkormányzatnak ezt a kérését, hogy mindenki részére elfogadható 
legyen, hogy megvárjuk a vagyonértékelést. Amit a vagyonértékelő megállapított, 
azokat kell a nyilvántartásba bevezetni. Örülünk, hogy az önkormányzat a 
vagyonkezelési szerződését át tudta alakítani bérleti szerződéssé. Kérem, hogy 
fogadják el ezt. Köszönöm. 
Belusz László bizottsági tag, levezető elnök 

I. határozat: Vagyonértékelés elfogadása. 
II. határozat: Az üzemeltetési szerződés módosítás elfogadása, a szerződés 

aláírására felhatalmazás adása, mely az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Van-e még ezzel kapcsolatban más kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, mely a vagyonértékelés, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
68/2015. (VIII. 27.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának  
tulajdonában álló víziközmű-vagyonnal kapcsolatos  
döntések meghozatala 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénz- 
   ügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét, mely a vagyon- 
   értékelésre vonatkozik. 
   Határidő: 2015. augusztus 27. 
   Felelős:     A bizottság 
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Belusz László bizottsági tag, levezető elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, mely a szerződés aláírására 
vonatkozik, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
69/2015. (VIII. 27.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának  
tulajdonában álló víziközmű-vagyonnal kapcsolatos  
döntések meghozatala 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 
   viselő-testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2015. augusztus 27. 
   Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatására pályázat benyújtása  
Belusz László bizottsági tag, levezető elnök 
A tavalyi évben már készítettünk egy ütemtervet, mely szerint haladnánk az úthálózat 
karbantartásával, mivel a csatornaépítés kapcsán az úthálózat is megrongálódott, s 
helyre kellene állítani úgy, hogy ne csak az adott sávokban, hanem teljesen burkolt 
felület jöjjön létre. Bővítjük a kört. Az elmúlt bizottsági ülésen voltak javaslatok, hogy 
a megvalósításra szánt elképzeléseket elmondták. Létrejött a fontossági sorrend, amit 
az előterjesztés tartalmaz. 
Az út és járda burkolatára 80 %-ban kellene fordítani ebből a támogatásból. A 
pályázatot mindenképpen be kellene nyújtani, az út- és járda építés tekintetében 104 
millió forintra. 
A 2. pontban járdaépítés, ez 44 millió forint. 
Az útra fordított összeg 10 %-áig, azaz 16 millió forintig egy gépbeszerzésre is 
szeretnénk pályázni. 
A fennmaradó 20 % a vizes blokk felújítása, az Attila utca 6. szám alatti óvoda régi 
épületszárnyában 4 db vizesblokk felújítása, ez 16 millió forint lenne.  
A Juhász Gyula és az Orgona utcában belvízvédelem kerülne kialakításra 23 millió 
forint értékben. 
Bízunk abban, hogy a 200 millió forint, az adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztési támogatására az idén is rendelkezésünkre fog 
állni. 
Kérdés, hozzászólás van-e? 
Basky András polgármester 
Józsáné dr. Kiss Irén mondta, hogy érdemes lenne megfontolni, hogy az 
Egészségháztól a Városháza szakaszát érdemes lenne beletenni, az a Mizsei utca 
hiányzó része a járdaszakasz tekintetében. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
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76 m a hossza, 120 m2, s 1.800.000.- Ft ennek az összege. 
Belusz László bizottsági tag, levezető elnök 
Rendben van, tegyük bele ezt is. A Mizsei utca, Dózsa György út és a társas házak 
szakaszának a felújítása. Ezt a 2. pontba javasoljuk beletenni. Más egyéb javaslat? 
Nincs. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
70/2015. (VIII. 27.) PEB hat. 
Adósságkonszolidációban nem részesült települési  
önkormányzatok fejlesztési támogatására pályázat  
benyújtása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 
  viselő-testületnek, hogy az adósságkonszolidációban nem ré- 
  szesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatására a  
  pályázat kerüljön benyújtásra az előterjesztésben megfogalma- 
  zott pályázati célokkal, melynek 2./ pontja egészüljön ki az aláb- 
  biakkal: 
 

- Kerüljön bele a Mizsei utca, Dózsa György út és a társas házak 
                        közötti szakaszának járdafelújítása. 
 
  Határidő: 2015. augusztus 27. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Basky András polgármester 
A testületi ülés után lesz egy helyszíni bejárás az iskolában. Megnézzük, hogy melyek 
azok a fejlesztések, amiket sikerült megvalósítani. Várunk minden érdeklődőt 
szeretettel. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Sajnos nem tudok részt venni a helyszíni bejáráson. Milyen felújítások történtek az 
iskolában? Ha erről lehetne néhány szót hallani, megköszönöm. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
A Képviselő-testület az elmúlt ülésen jóváhagyott 20 millió forintot arra, hogy a vizes 
blokkot felújítsuk. 10 millió forintot biztosított a bútorok beszerzésére. A munkák 
elkészültek, szeretnénk megmutatni, hogy milyen munkák készültek el. A szülőknek is 
adunk erre lehetőséget. A kollégium földszintjén az új első sport osztályos osztálynak 
egy tanterem kialakítást, teljes villanykorszerűsítéssel, új padlóval, bútorral. 
16 tanteremben cseréltük ki a bútorokat. A többi tanteremben is próbáltuk a bútorokat 
összeválogatni. 
A II. emeleten két technika terem, egy rajzterem, két informatika terem felszerelése 
történt meg. 
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A régi iskola földszintjén 2 nagy tanterem, a földszinten és az emeleten a mosdók, 
tanári WC-k teljes egészében felújításra kerültek. 
A folyosón lévő mosdóban megszűnt a csatornabűz, korszerű mosdók lettek 
felszerelve, nagyon szép elválasztókkal, ami a mai igényeknek megfelel. Remélem, 
hogy a gyermekek is fogják értékelni. 
Ahol új tantermek lettek kialakítva, ott a bútorok is újak. Próbáltuk az egységes képet 
kialakítani a tantermekben a bútorzat vonatkozásában. Nagy munka volt, az 
önkormányzatnak is és mindenkinek a köszönetünket tudjuk kifejezni. 
Orbán Antal települési képviselő 
A régi épület folyosójának a felújítása mikor lesz? 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
Tavaly egy bizottság dolgozott ezen. Három ütemre lett felosztva. Ez volt az I. ütem. 
A II. ütemben és a III. ütemben sincs benne a folyosó felújítás. A bizottság 
megfogalmazott fontosabb feladatokat. Lényeges és szép lenne olyan burkolattal 
lefedni a folyosót, ami nem kopott, de az osztálytermeknek a burkolata fontosabb 
feladat, mint a folyosó burkolata. 
Reméljük, hogy a szülők és a gyermekek elégedettsége meglesz, egy lényeges 
változást sikerült ezzel elérni. Természetesen vannak még feladatok. A rendelkezésre 
bocsájtott pénzt úgy sikerült elkölteni, hogy abból a legszükségesebb dolgokat meg 
tudtuk csinálni. Ehhez, amikor hozzányúltunk, szerettük volna úgy megoldani, hogy a 
közeljövőben ne kelljen hozzányúlni. Próbáltunk úgy kialakítani mindent, hogy az 
megfeleljen a jelenlegi elvárásoknak. 
Belusz László bizottsági tag, levezető elnök 
A napelemes rendszer is elkészült. 
Tengölics Judit IGSZ vezetője 
A DÉMÁSZ részéről a szerződés még nem készült el. Az iskola udvarán nagy munkák 
folynak. Mindenki komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy az évkezdésre minden 
rendben legyen. 
Belusz László bizottsági tag, levezető elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai rendkívüli ülésünket 
ezennel 13.55 órakor berekesztem. 
 

  K.mf. 
 
 
 
 
  Belusz László sk.    Keresztes Ferenc sk. 
  PEB tagja     PEB tagja 
  Levezető elnök    jkv. aláírója 
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