
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
 
Ikt. sz: LMKOH/814/30/2015. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 

üléséről készült jegyzőkönyv  
2015. december 15. 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
111/2015. (XII. 15.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének …./2015. (….)  
önkormányzati rendelete a város helyi 
építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

112/2015. (XII. 15.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének…./2015. (….) 
önkormányzati rendelete a helyi iparűzési 
adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

113/2015. (XII. 15.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének …./2015. (….) 
önkormányzati rendelete a helyi iparűzési 
adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

114/2015. (XII. 15.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének …./2015. (…) 
önkormányzati rendelete a hulladékgazdál- 
kodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 
28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

115/2015. (XII. 15.) PEB hat.  Döntés elszámolási határidő meghosszabbí- 
      tásról 
116/2015. (XII. 15.) PEB hat.  Az önkormányzat 2016. évi belső 

ellenőrzési tervének módosítása 
117/2015. (XII. 15.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. 

évi közbeszerzési tervének módosítása 
118/2015. (XII. 15.) PEB hat.  Az Iskola-tó fejlesztésére beérkezett 

pénzösszeg felhasználására irányvonalak 
meghatározása 

119/2015. (XII. 15.) PEB hat.  Halotthűtő berendezés megrendelése 
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J EGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottságának, 2015. december 15-én, de: 9.00 órakor, a Városháza Dísztermében 
megtartott bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
Belusz László bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről. Keresztes Ferenc bizottsági 
tag jelezte, hogy később fog érkezni. 
    
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András  polgármester 
      Sápi Tibor   alpolgármester 
      dr. Balogh László  jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Rimóczi Erika  irodavezető 
      Mezeiné Hrubos Henrietta csoportvezető 
      Tengölics Judit  IGSZ vezető 
      Orbán Antal     települési képviselő 
      dr. Márton Rozália   háziorvos 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. 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 jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ I. Településszerkezeti terv módosítása   Basky András 
     II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- polgármester 
     tületének …../2015. (…) önkormányzati rendelete a  
     város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) 
     önkormányzati  rendelet módosításáról 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- Basky András 
    tének …../2015. (…) önkormányzati rendelete a   polgármester 
    helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) ön- 
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    kormányzati rendelet módosításáról 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- Basky András 
     letének …./2015. (…) önkormányzati rendelete a hul- polgármester 
     ladékgazdálkodásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormány- 
     zati rendelet módosításáról 
4./ Kérelem elszámolási határidő meghosszabbításról  Basky András 
         polgármester 
5./ Az önkormányzat  2016. évi belső ellenőrzési tervé- Basky András 
     nek jóváhagyása       polgármester 
6./ Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi közbe- Basky András 
     szerzési tervének módosítása     polgármester 
7./ Az Iskola-tó fejlesztésére beérkezett pénzösszeg fel- Basky András 
     használására irányvonalak meghatározása   polgármester 
8./ Halotthűtő berendezés megrendelése    Basky András 
         polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont 
I. Településszerkezeti terv módosítása (határozat-hozatal) 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (….)  
önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Megkérném Kovács Gábort, hogy mondjon erről néhány szót. 
Kovács Gábor építész 
Tavaly ősszel hozta meg a Képviselő-testület azokat a határozatokat, amivel elindult a 
rendezési tervnek a módosítása, s a komplett egyeztetési eljárások most fejeződtek be. 
Az állami építésznek a véleményét megkaptuk. 
 
9.05 órakor érkezett meg Keresztes Ferenc bizottsági tag, a bizottság a továbbiakban 4 
fővel határozatképes. 
 
Kovács Gábor főépítész 
Sok olyan mutató van, ami a felmerült kérdéseknek, kéréseknek tesz eleget. Elég 
sokrétű volt ez a módosítás. Javára szolgál a rendezési tervünknek az, hogy ezeket a 
módosításokat meg tudjuk ejteni. 
Sápi Tibor alpolgármester 
A települési tervnek az életszerűvé tételéhez járulunk hozzá. Már a következő 
módosításra is van igény. 
Kovács Gábor főépítész 
Tavalyelőtt a Korm. rendelet megváltozott, egy bizonyos ideig lehetett alkalmazni a 
mi rendeletünket. Egy komplex építési szabályzatra lesz szükség. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e hozzáfűznivaló? Minden azt indokolja, hogy ezt 
elfogadjuk, hogy rendezettebb legyen a településünk. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
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Aki elfogadja Lajosmizse város településszerkezeti tervének módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igenszavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
111/2015. (XII. 15.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2015. (….)  önkormányzati rendelete a város helyi építési 
 szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati  
rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormány- 
  zati rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2015. december 17. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (….) 
önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Szeretettel köszöntjük Svébis doktor urat és Márton doktornőt. Érkezett egy kérelem a 
Magyar Orvosi Kamarától. A december 22-i ülésen tárgyalta a Képviselő-testület a 
helyi iparűzési adóról szóló rendeletünket. A törvények lehetőséget adtak arra, hogy az 
orvosok helyi iparűzési adó kedvezményben részesüljenek. 2016. január 1-jétől 50 %-
os helyi iparűzési adó kedvezményben részesülnének a háziorvosok, gyermekorvosok 
és fogorvosok. Ezt a támogatást amennyiben megadja az önkormányzat, akkor ezt bele 
kell venni a rendeletbe. 
dr. Balogh László jegyző 
Az orvosoktól jött egy harmadik kérelem. Azt kérik az orvosok, hogy az 50 %-os helyi 
iparűzési adókedvezmény helyett 100 %-os helyi iparűzési adókedvezményben 
részesüljenek. Kérik továbbá az orvosok, hogy a 20 millió forint bevételt meghaladó 
vállalkozások is kapjanak kedvezményt. Véleményem szerint aggályos a 20 millió 
forintot meghaladó bevételt beszerző orvosoknak helyi adókedvezményként 100 %-os 
iparűzési adókedvezményt adni. Az önkormányzat csak a törvény felhatalmazása 
alapján a törvény szerint tud adni kedvezményt. Meg vannak határozva, hogy az 
önkormányzat milyen adókedvezményeket adhat. Azok a vállalkozások kaphatnak 
menteséget, kedvezményt, akiknek a vállalkozási szintű iparűzési adó alapja a 20 milló 
forintot nem haladja meg. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Köszönjük. Van-e kérdés? 
dr. Svébis János háziorvos 
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Jogszabályt hogyan lehet értelmezni kétféleképpen? Kecskemét is másképpen 
értelmezi és Lajosmizse is ugyanazt a jogszabályt. Melyik a valóság? Véleményem 
szerint a kecskeméti. Minket ezzel kár ér.  
Basky András polgármester 
Kérünk állásfoglalást megfelelő szervektől, minisztériumoktól Ezeket az 
értékhatárokat nem lehet túllépni. Kedvezmény csak a 20 millió forint alatti bevételű 
vállalkozásoknak adható. Értem az orvosoknak a kérését, hogy őket hátrány ne érje. 50 
% nem vonatkozik a 20 millió forint feletti praxisokra.  
Sebők Márta bizottság elnöke 
Lajosmizse költségvetése nem hasonlítható Kecskemét város költségvetéséhez. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Valójában nem adható a 20 millió forint felett vállalkozásokra 50 % adókedvezmény, 
csak akkor, ha a Nemzetgazdasági Minisztérium megadja az erre vonatkozó 
állásfoglalását. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Jegyző úr ígéretet tett arra, hogy meg fogja kérdezni a felsőbb szintű szerveket ezzel 
kapcsolatban. 
dr. Balogh László jegyző 
Az lenne a szerencsés, ha nem vállalkozásonként értené a jogszabály a helyi iparűzési 
adókedvezményt, hanem orvosonként. Az önkormányzat jelenleg a 20 millió forint 
feletti praxistevékenység esetén nem adhat helyi iparűzési adókedvezményt. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Felkérjük a jegyzőt, hogy kérjen írásbeli állásfoglalást az illetékes hatóságtól a 
jogszabály értelmezésére. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Az igaz, hogy a nyugati országokhoz képest hátrányosabb helyzetben vannak az 
orvosok, de más vállalkozók sem kaphatnak iparűzési adó mentességet, illetve 
kedvezményt. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Át kellene lépni az általunk meghatározott elvet. Megelőlegezném az orvosoknak a 
kérelmét, hogy adjunk helyt a kérelmüknek. Ennek költsége durván 100.000.- Ft/fő 
lenne. 
dr. Svébis János háziorvos 
Sokáig nem volt helyi adó. Egy ideig, amikor a helyi adót befizettük, mi azt 
támogatásként megkaptuk. Kérnénk, hogy ezt a régi rendszert állítsuk vissza. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Magam részéről én a fokozatosság elvét támogatom, 2016-ban 50 %-os támogatás 
legyen, 2017-ben 100 %-os, ha erre van lehetőség. Egyébként az orvosok már elég sok 
támogatást kaptak. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
A 20 millió forintos határt a minisztérium el fogja vetni. Az, hogy felemeljük 100 %-ra 
az iparűzési adó kedvezmény kulcsát, azzal semmit nem csinálunk. Ne az 
önkormányzat mondja ki, hogy nem tudja megadni a 100 %-os adókedvezményt, 
hanem a minisztérium. 
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dr. Balogh László jegyző 
Eddig is az adókedvezmények a törvény keretein belül lehetnek. A jogalkotó azt 
javasolta, hogy a kisebb jövedelmű vállalkozásokat kell támogatni. 
Basky András polgármester 
Vegyük le a döntést most teljes egészében. 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Szavazzuk meg a 100 %-os iparűzési adómentességet, s az illetékes minisztérium 
pedig el fogja utasítani a kérelmüket. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Mindent el tudok fogadni, de ezt a rendelkezést teljesen diszkriminatívnak érzem, 
hiszen ők rendelkeznek a legnagyobb bevétellel. Meg kellene tudni próbálni 
disztingválni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ezt is el tudom fogadni. Van-e még egyéb javaslat, kérdés, hozzászólás? Nincs. 
Aki elfogadja a 100 %-os helyi iparűzési adó kedvezményt a háziorvosok részére, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt, 2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
112/2015. (XII. 15.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2015. (….) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési  
adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
  Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága nem javasolja a Képviselő- 
  testületnek, hogy a háziorvosok 100 %-os helyi iparűzési  
  adókedvezményben részesüljenek. 
  Határidő: 2015. december 17. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Aki elfogadja a rendelet-tervezetet azzal, hogy a háziorvosok 100 %-os helyi iparűzési 
adókedvezményben részesüljenek, s várjuk meg az illetékes minisztérium 
állásfoglalását a 20 millió forint feletti jövedelemmel rendelkező praxisok 
támogatására, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
113/2015. (XII. 15.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2015. (….) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési  
adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek a rendelet-tervezetet azzal, hogy a háziorvosok 100 %-os  
  helyi iparűzési adókedvezményben részesüljenek. 

Határidő: 2015. december 17. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (…) 
önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. 
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta bizottság elnöke   
Az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel kötött szerződésünk 2015. december 31-vel lejár. A 
törvényi rendelkezés lehetőséget ad arra, hogy 2 évre meghosszabbítsuk a szerződést. 
Részben ezt kell módosítani, részben a hulladékgyűjtő szigetekre vonatkozóan 
hozzunk döntést. A néhány megmaradt gyűjtőszigetet nem lehet felszámolni, mert 
katasztrofális a környezete. Mi indokolja, hogy fenntartjuk ezeket a szigeteket? 
Basky András polgármester 
Az üvegnek a gyűjtése. A Spar áruháznál a legszomorúbb a helyzete a 
gyűjtőszigetnek. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az a kérdés, hogy melyiket kellene meghagyni. Véleményem szerint egyet kellene 
hagyni és bekamerázni. 
Basky András polgármester 
Zárt helyre kellene tenni és meghatározott időpontban lehetne lerakni az üveget. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Rendezett körülmények között kellene gyűjteni ezt és nem biztos, hogy a Tűzoltóság 
lenne a legalkalmasabb erre. 
Basky András polgármester 
Megpróbáljuk megtalálni azt a megoldást, ami erre a legalkalmasabb, s akkor 
változtatunk. Most a rendeletet kell elfogadni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Határidőt is kellene szabni magunknak. 
Basky András polgármester 
Mobil kamerát kellene kitenni ahhoz a gyűjtőszigethez, ami megmarad üveggyűjtés 
céljából. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A hulladékgyűjtő szigetek szemétlerakó jellege sajnos addig megmarad, amíg meg 
nem szüntetjük őket. Spar áruháznál kellene megtartani a gyűjtőszigetet és oda 
kihelyeznék egy kamerát. 
dr. Balogh László jegyző 
Lehetne mobil kamerát is alkalmazni. 
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Sápi Tibor alpolgármester 
Ki lesz ennek a felelőse? 
dr. Balogh László jegyző 
Az informatikus kollégát javasolnám megbízni ezzel a feladattal. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e még valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása ezzel kapcsolatban? Nincs. 
Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet-tervezetét azzal, hogy az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel kötött szerződés 
kerüljön meghosszabbításra 2017. december 31-ig, a hulladékgyűjtő szigeteken a 
továbbiakban üvegek gyűjtése legyen, a Spar áruháznál lévő gyűjtőszigethez mobil 
kamerát kell kihelyezni, s egy táblát, ami jelzi, hogy kamerával megfigyelt terület. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
114/2015. (XII. 15.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2015. (…) önkormányzati rendelete a  
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) ön- 
kormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 

viselő-testületnek az előterjesztés mellékletét képező  
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) 
önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiakkal:  
 
- az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel kötött szerződés kerüljön 

meghosszabbításra 2017. december 31-ig; 
- a hulladékgyűjtő szigeteken a továbbiakban üvegek gyűjtése  

legyen; 
- a Spar áruháznál lévő gyűjtőszigethez mobil kamerát kell kihe- 

lyezni, s egy táblát, ami jelzi, hogy kamerával megfigyelt 
terület. 

   Határidő: 2015. december 17. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
Kérelem elszámolási határidő meghosszabbításról 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Dr. Adonyi Lajos határidő meghosszabbítást kér. A jelenlegi megállapodás szerint a 
kapott 15 millió forinttal a viziközmű elszámol 2015. december 31. napjáig. Meg fog 
szűnni a Társulat. 2016. április 30-ig hosszabbítjuk meg a befizetési határidőt és 
számlával számoljon el a felmerült költségekről. Bizonyos költségek felmerülésekor 
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nem képződik számla, például a bankköltség. A szerződést módosítani kell. A 
módosítás tárgya egyrészt a határidő módja, másrészt az elszámolás. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
115/2015. (XII. 15.) PEB hat. 
Döntés elszámolási határidő 
meghosszabbításról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-.testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
   selő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
    
   Határidő: 2015. december 17. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének módosítása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Minden évben az önkormányzat jóváhagyja a következő évi belső ellenőrzési tervet. 
Megjelennek a tanácsadási tevékenységek és az ellenőrzés továbbra is megmaradt. A 
tanácsadást is fontosnak tartom. Én tudom támogatni a belső ellenőrzési tervet. Ezzel 
kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
116/2015. (XII. 15.) PEB hat. 
Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési  
tervének módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
   selő-testületnek az előterjesztés 1. mellékletét képező 2016.  
   évi belső ellenőrzési tervét. 
   Határidő: 2015. december 17. 
   Felelős:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az önkormányzatnak minden évben van közbeszerzési terve. Ebben azok a tételek, 
költségek szerepelnek, amit közbeszereztetni kell. Az év során felmerült egy 
munkagép beszerzése. Itt is közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. Erről tud-e valaki 
valamit? 
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Sápi Tibor alpolgármester 
Mivel az elképzelt gépek  beszerzési ára a  8 millió forintos közbeszerzési értékhatárt 
túllépi, ezért közbeszerzést kell lefolytatni. 
Basky András polgármester 
November 1-jén megváltozott a közbeszerzési törvény, ezért a közbeszerzési 
szabályzatunkat is hozzá kell igazítani. Megbíztuk az Imperiál Kft-t. Addig nem 
tudunk törvényesen kiírni közbeszerzési eljárást, amíg az új közbeszerzési 
szabályzatunk el nem készül. Ez 45.000.- Ft- ba kerül. 3 céget kell meghívni, akik 
ebben a témakörben forgalmaznak. 
dr. Balogh László jegyző 
Teljesen új törvény van, ezért kértük a szabályzat átdolgozását. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Ezt az előterjesztést elfogadhatónak tartom. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, 
vélemény, észrevétel? Nincs. Kérem, aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 
2015. évi közbeszerzési tervének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
117/2015. (XII. 15.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi  
közbeszerzési tervének módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja Lajosmizse 
Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosí- 
tását az előterjesztés melléklete szerint. 
Határidő: 2015. december 17. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
7./ Az Iskola-tó fejlesztésére beérkezett pénzösszeg felhasználására irányvonalak 
meghatározása 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Sikeres volt az iskola-tó rendbetételére megszervezett bál, 3.590.000.- Ft volt a 
meghirdetett célra beérkezett felajánlás. 
A füvesítés előtt vízvezeték rendezésről volt korábban szó. Ez megtörtént-e? 
Basky András polgármester 
Az erre vonatkozó pályázat még nincs kiírva. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Előkészületek történtek-e?  
Basky András polgármester 
Folyamatos egyeztetésben vagyunk a megyei önkormányzattal. Odáig jutottunk el, 
hogy a pályázati kiírás dátuma megvan. Egyeztetések során be tudtuk vonni a 
projektbe. A terveket meg kell csinálni, de ezt a pályázat keretén belül meg lehet 
valósítani. Tavasszal el szeretnénk telepíteni a tó környéki növényzetet. Én egy kicsit 
magasnak találom ezt az árat, amit javasoltak. 
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Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Első helyen jónak tartom a fák ültetését. 
Az eltelepített fű nem egyértelműen zöld, ez minek köszönhető? 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Itt egyrészt a szikességre lehet gondolni, hogy nátrium sók vannak a talajban, másrészt 
pedig a talaj nem megfelelő előkészítésére. Ez a fű a körülményekhez képest jelenleg 
nagyon jól néz ki. Legalább egy talajlazítás nem ártott volna. Ez a tónak a 
vízgazdálkodását elősegítette volna. Talajvizsgálat történt mindegyik területről a tó 
környékén. A túlsó fele a tónak nagyon szikes. 
A fatelepítéssel én nem kapkodnék. A telepítendő fákat a faiskolából kellene 
megrendelni. Őszre kellene áttenni a tó környezetéhez szükséges fák megvásárlását. 
Figyelni kellene azt is, hogy hol, mi, mennyiért kapható. Az is fontos dolog, hogy a 
fáknak a szállítása megfelelő módon történjen és a telepítést is szakemberekkel kellene 
elvégeztetni. 
Basky András polgármester 
Lehet olyat is tenni, hogy tavasszal elültetjük a fa egy részét, a többi részét pedig 
őszre. A tervezést viszont el kellene kezdeni, mert látjuk azt, hogy milyen 
növényekben kell gondolkodni, mi az, ami eltelepíthető márciusban és mi az, amivel 
meg kell várni az őszi telepítést. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
A lényeg az, hogy minél előbb el kellene kezdeni. A területet kitűzve, megfelelő 
helymegjelöléssel a kényesebb fafajtáknál a konténeres árut kellene előnyben 
részesíteni. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Van-e faiskola, ahol érdemes lenne vásárolni facsemetét? 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Én az Alsótekeresi Faiskolánál javasolnám a facsemeték megvásárlását 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Farkas úr csinálta a tervet, ez óriási közfelháborodást keltett. Volt egy jótékonysági 
bál. Ennek a költségét ismét rá kell költeni a terveztetésre? Ha volt egy terv, akkor 
miért kell újra terveztetni? 
Arra is gondolni kell, ha épül az új sportcsarnok, ott is kötelező parkolókat létesíteni. 
Lehet, hogy a tó felé kell a parkolót szélesíteni? Sok mindent figyelembe kellene 
hozzá venni, de ezért újra kiadni pénzt, hogy újra legyen terveztetve, az ne legyen. Ha 
egyszer már Farkas úr egyszer már megmondta, hogy hova kell tenni a növényzetet, 
akkor miért kell újra terveztetni? 
Basky András polgármester 
Meg volt határozva, hogy hogyan fog kinézni a terület. Kérdés, hogy e nélkül a feladat 
nélkül meg lehet-e kezdeni a telepítést. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Farkas úr terveiben az volt, hogy fa és cserje. 1,5 millió forintért meg fogja mondani, 
hogy milyen fa és milyen cserje? Ez nagyon sok. A lakosság jobban örülne neki, ha 
kézzelfoghatóan lehetne látni, hogy mit vásároltunk az iskola-tó környékének 
rendezésére megszervezett jótékonysági bál bevételéből. 
Orbán Antal települési képviselő 
Én is azt javaslom, hogy a lakosság pénzéből ne fizessük a tervezési költséget. 
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Basky András polgármester 
Az általános tartalék terhére fizessük az újratervezési költséget. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Én az 1,5 millió forint újratervezési költséget soknak tartom. Van mód arra, hogy egy 
másik árajánlatot is bekérjünk? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Farkas úrral dolgozott Győri András. A növénytelepítési munkarészt Győri András 
készítette. Miután ezt a tervet szeretnénk kiviteli tervvé alakítani, tőle kérhetünk 
árajánlatot. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Ehhez olyan ember kellene, aki a szakmai tervet elkészíti és az elültetését is le tudja 
vezényelni. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Szakemberrel kellene elültetni a tó környéki növényzetet. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Kertépítő szakemberrel kellene megcsináltatni a tó környéki kerti munkákat. 
Basky András polgármester 
Én mindenképpen támogatom, hogy kérjünk más ajánlatot is. Nem tudom megítélni, 
hogy a kertépítők milyen áron dolgoznak. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Az árajánlatból nem derül ki, hogy ÁFÁ-s –e, vagy sem. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Kérhetünk egy másik árajánlatot, de ott már a szerzői jogdíj szerepelni fog. 
Basky András polgármester 
Kérjünk más árajánlatot is. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Van-e olyan szakértő, aki ezt az árajánlatot tudja véleményezni? Ezt az 1,6 millió 
forintot túl soknak tartom. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Beszélni kellene Győri Andrással, hogy ebből mennyit engednek. 
Basky András polgármester 
Sápi Tibor kérdezzen erre rá. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Elkészítettünk egy tervet, van még a Farkas Úrnak hozzá joga? Miért kötelességünk 
nekünk vele kapcsolatot tartani. 
dr. Balogh László jegyző 
A szerzői jog miatt. Vagy szerzői joggal vesszük meg, vagy szerzői jog nélkül. A 
szerződést nézzük meg, hogy ott mi a helyzet a szerzői joggal. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Készüljön el a terv. Először nézzük meg, hogy mennyit engednek a jelenleg 
meghatározott árból. Készüljön el a terv, rendeljük meg a növényeket, jövő ősszel el 
tudjuk telepíteni. Ne a lakosság pénzéből fizessük az újratervezési költséget, hanem az 
általános tartalékból. 
Basky András polgármester 
Ha azt látjuk, hogy van reális dolog, akkor induljunk el. Ha nem, akkor egy másik utat 
kellene választani. Körbe kell járni. Viszont róhatjuk a köröket, ha nem nagyon lesz 
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időnk a kivitelezésre. A kiviteli tervben, amit jóváhagytunk, azt is meg kell rendelni. 
Kétféle úton-módon lehet elindulni, hogy azonnal megrendelünk egy kiviteli tervet, 
vagy elindulunk egy látványterven, akkor a kiviteli tervet kellene elkészíteni. Ha a 
vizsgálatok megvannak, akkor a kertészmérnök megtervezi, hogy milyen módon kell 
telepíteni. Nincs meg az a szakértelmünk, amivel ezt a telepítést el tudnánk végezni. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A jegyző úr nézze meg a régi szerződést. 
Basky András polgármester 
Azt kellene megnézni, hogy a megadott ár reális-e? Abból induljunk ki, hogy ha ez az 
ár reális, akkor csináltassuk meg ezzel a tervezővel, ha nem, akkor pedig mással. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A fűvetés előtt is megvolt a talajminta? A fűvetés előtt is kellett volna vetetni 
talajmintát. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Egy dolgot mindenféleképpen figyelembe kell venni, hogy a kerttervezők nem olcsó 
emberek.  
Győri Andrást ismerem, fél nap alatt körbenéztük a területet vele. Minden anyagot 
odaadtam neki, ami a birtokomban van. 
Basky András polgármester 
Ő szakmailag alkalmas ennek a területnek a rendezésére. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Nem merült fel vele kapcsolatban semmi kifogás. 
Basky András polgármester 
Körbejárjuk és csütörtökre alakul ki a vélemény. Elfogadható-e ez a javaslat? 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Rendben van. Aki egyetért azzal, hogy további információt szerezzünk be és a  
tervezési költség az általános tartalék terhére kerüljön megvalósításra, induljon el az 
Iskola-tó körüli kertépítés, körbejárva több tervezőt, s árajánlatot bekérni, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
118/2015. (XII. 15.) PEB hat. 
Az Iskola-tó fejlesztésére beérkezett pénzösszeg  
felhasználására irányvonalak meghatározása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
  Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testületnek, hogy támogassa az Iskola-tó körüli kertépítést azzal,  
hogy további információ kerüljön beszerzésre, több tervezőtől  
legyen bekérve árajánlat, s a tervezési költség az általános  
tartalék terhére kerüljön megvalósításra.  
Határidő: 2015. december 17. 
Felelős:     A bizottság 
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8./ Napirendi pont 
Halotthűtő berendezés megrendelése 
Sebők Márta bizottság elnöke 
A temetőben a halotthűtők rossz állapotban vannak életkoruknál fogva. Három 
árajánlat került bekérésre a halotthűtők vonatkozásában. 
 
Két halotthűtő bruttó ára az alábbi: 
1./ Frigofrost Kft.      2.743.200.- Ft 
2./ Thermotechnika Kereskedelmi Kft.  2.787.650.- Ft 
3./ TIBA Kft.      4.699.000.- Ft 
 
Az árajánlatokat összehasonlítva és a Babérkoszorú Temetkezés Kft. véleményét 
kikérve a legkedvezőbb ajánlatot a Frigofrost Kft. adta két darab kéttálcás halotthűtő 
vonatkozásában bruttó 2.743.200.- forint értékben. 
Az ajánlatot tevő tájékoztatása alapján 2015. december 18-i megrendelés esetén a 
halotthűtőket 2016. év február hónapjában tudnák leszállítani. A beszerzési ár nem 
tartalmazza a szállítás költségét, így fenti összeget még növeli majd a Debrecenből 
Lajosmizsére történő szállítás költsége is. 
A 2015. évi temetős bevételekből körülbelül 2.400.000.- forintot lehet még 
felhasználni. 
Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele? Nincs. Aki elfogadja az 
előterjesztés határozat-tervezetét azzal a kiegészítéssel, hogy a halotthűtő berendezés a 
Frigofrost Kft-től legyen megrendelve bruttó 2.743.200.- Ft értékben, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
119/2015. (XII. 15.) PEB hat. 
Halotthűtő berendezés megrendelése 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal a kiegészí- 
   téssel, hogy a halotthűtő berendezés a Frigofrost Kft-től legyen 
   megrendelve bruttó 2.743.200.- Ft értékben. 
   Határidő: 2015. december 17. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végére értünk, kérdezem, hogy van-e még 
valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a bizottsági tagoknak a munkáját, mindenkinek 
békés ünnepeket kívánok, s ülésünket ezennel berekesztem 11.00 órakor. 

K.mf. 
 
   Sebők Márta sk.     Belusz László sk. 
   PEB elnöke      PEB tagja 
         jkv. aláírója 
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