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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2018. április 27-én, pénteken reggel 8.00 
órakor, a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
    
Keresztes Ferenc és dr. Török Tamás bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az 
ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavez. 
      Szilágyi Ödön Önk. Iroda irodavez. 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      Dodonka Csaba vezető tanácsos 
      Péli Szilveszter települési képviselő 
      Horváth Sándor 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. Keresztes Ferenc 
és dr. Török Tamás bizottsági  tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről.  
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek, melyet elfogadásra javaslok azzal, hogy a meghívó szerinti 1./ napirendi pont 
után tárgyaljuk a meghívó szerinti 5./ napirendi pontot. Aki ezzel a módosítással 
elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
Napirendi pont:        Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes-   Basky András 
     tületének …../2018. (….) önkormányzati rendelete   polgármester 
     a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) ön- 
     kormányzati rendelet módosításáról 
2./ Pályázatokkal és az önkormányzat 2018. évi költségve-  Basky András 
     tési tartalékaival (általános és cél) kapcsolatos tájékozta-  polgármester 
     tás 
3./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga- Basky András 
     tására pályázat benyújtása az Egészségház fejlesztése érdeké- polgármester 
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     ben. 
4./ Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club önerő iránti kérelme  Basky András 
               polgármester 
5./„Lajosmizse – 2018” című pályázati felhívás módosítása  Basky András 
          polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2018. (….) 
önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
A költségvetési rendeletet több ponton kellett módosítani. 
1./ Közfoglalkoztatási program közvetlen anyagköltség és dologi támogatására 
1.468.934 Ft támogatásban részesült. 
2./ Környezetvédelmi napokra jóváhagytuk a költségek finanszírozására megfelelő 
összeget, a 329.000.- Ft-ot. 
3./ Egészségház benyújtotta gépkocsi vásárlási igényét az ügyeletre. Ennek az 
átvezetése történik. 
4./ Az Egészségház benyújtotta a légkondícionálási igényét. 
5./ Szennyvíz bekötés támogatására egyszeri 50.000.- Ft támogatás nyújtandó. 
6./Az ASP rendszer működtetéséhez további 3.000.000 Ft forrás szükséges. 
7./ A hivatal légkondicionálásához szükséges 1.714.369.- Ft. 
8./ ASP rendszer további fejlesztéséhez 3.000.000.- Ft. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása? Nincs. Elfogadásra javaslom az 
előterjesztés I. határozat-tervezetét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás, nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
44/2018. (IV. 27.) PEB hat. 
Hivatal légkondícionálásának 
fejlesztése 

HATÁROZAT 
 
    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. április 27. 
   Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
45/2018. (IV. 27.) PEB hat. 
ASP rendszerhez további informatikai beszerz- 
zések a KÖH részére 
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HATÁROZAT 
 
  Lajsomizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes-  
  tületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2018. április 27. 
  Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi 
költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendeletének módosítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
46/2018. (IV. 27.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- 
nek …./2018. (….) önkormányzati rendelete a 2018. évi költség- 
vetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosí- 
tásáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati  
  rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2018. április  27. 
  Felelős:     PEB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Pályázatokkal és az önkormányzat 2018. évi költségvetési tartalékaival (általános 
és cél) kapcsolatos tájékoztatás 
Sebők Márta PEB elnök 
Két hete volt egy képviselő-testületi döntésünk, s akkor arról volt szó, hogy a Mizse 
Sport Kft az elutalt előleggel elszámol. Arról volt szó, hogy a 39 millió forintos 
előlegről az elszámolást megkapjuk. Miért nem kaptuk meg? 
Basky András polgármester 
Az anyagok Miskolcon vannak könyvelőnél. Füzy András ezt az anyagot nem tudta 
rendelkezésünkre bocsátani. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt a magam részéről nem tudom elfogadni, mert egy könyvelő nem tarthatja magánál 
az anyagokat és nem viheti át másik településre. Az adott cégnek a bizonylatainak 
mindig az adott cégnél kell lenni, és a könyvelő nem tarthatja magánál a bizonylatokat.  
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Én továbbra is bizonytalannak tartom a csarnok beruházást, mert Füzy úr nem tud 
elszámolni a pénzzel, és hülyére veszi a képviselő-testületi tagokat, a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság tagjait, mert volt egy határozatunk, egy döntésünk, hogy a héten 
elszámol vele és nem tette meg. Ezek után hogy várja el, 200 millió forintot 
beletegyünk ebbe a sportcsarnokba? Mi ez a misztikum e körül a sportcsarnok körül? 
Nehogy azt mondja valaki, hogy annyi bizonylata keletkezett annak a cégnek, hogy azt 
nem tudják lekönyvelni. Egyébként a 2016.-ot régen le kellett könyvelni, s a 2017. 
évet is régen le kellett könyvelni. Egyáltalán nem is értem, hogy Miskolcon vannak a 
bizonylatok, hiteles másolatot mindenki tud készíteni, s még a hiteles másolatot sem 
kaptuk meg. E körül a csarnok körül óriási gáz van, én azt gondolom. Nagyon 
komolyan át kell gondolni, teljesen hülyének néznek bennünket, vagy most mi 
történik? Miközben magánbeszélgetéseket folytat a vezetés Füzy úrral, ránk semmi 
nem tartozik, csak az, hogy szavazzuk meg. Mit szavazzunk meg? Nem tudnak a 39 
millió forinttal elszámolni. Miért nem kérjük, hogy számoljanak el. Januárban kértem, 
hogy számoljon el Füzy úr ezzel. Januárban kértem képviselő-testületi határozatot arra, 
hogy hívjuk ide a Füzy urat, számoltassuk el, le lett szavazva. Mi történik ezzel a 
csarnokkal? Ezt akarják velünk elhitetni, hogy Miskolcon vannak a számlák. Ez itt 
nem aktuális polgármester úr, hogy a bizonylatok hol vannak, hogy mennyire életszerű 
ez, hogy Miskolcon könyvelnek. Teljesen hülyének vagyok nézve. 
Basky András polgármester 
Úgy gondolom, hogy semmi olyat nem tetem, amivel ezt a hangnemet kiérdemeltem 
volna. Velem szemben ezt a hangnemet nem tudom elfogadni és stílust. Olyan 
információkat kér a bizottság elnöke tőlem számon, amit nem én tudok prezentálni. 
Hívja fel a bizottság elnöke Füzy Andrást, hogy erre miért nem kapott választ. 
A mai napnak volt az egyik kitűzött célja, hogy a sportcsarnok tekintetében döntést 
hozzunk. Az, hogy én magánbeszélgetéseket folytatok. Én rengeteg magánbeszélgetést 
folytatok. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt a polgármester úr mondta, amikor a sportcsarnok utoljára szóba került, hogy 
magánbeszélgetéseket folytat Füzy úrral. Amikor kérdeztük, hogy mi volt a tárgyalás 
témája, akkor azt a választ kaptuk a polgármester úrtól, hogy magánbeszélgetéseket 
folytattam.  
Basky András polgármester 
Minden egyes projekt esetében magánbeszélgetéseket kell folytatni az ügy 
előrehaladása érdekében. Mindenki részt vehet mellettem, amikor tárgyalok, semmi 
titkos nincs benne. 
Sebők Márta PEB elnök 
A polgármester úr feladata volt annak a Képviselő-testületi döntésnek a végrehajtása, 
hogy az elszámolás itt legyen péntekre. 
Basky András polgármester 
Elküldtük a levelet, amit küldött, arra mi azt írtuk vissza, hogy ez kevés. Erre ő azt 
mondta, hogy fogja tudni prezentálni abban a a formában, ahogy kértük. Most emberi 
okokra hivatkozva sem tudta küldeni. Mi azt írtuk vissza, hogy nem fogadjuk el azt, 
amit írtak. Nem tudok Füzy úr nevében nyilatkozni. Hívja fel a bizottság vezetője 
Füzy Andrást. Írtunk levelet, hogy várjuk az elszámolást továbbra is. Miután a 
sportcsarnokkal kapcsolatos döntés tekintetében, sem a forrás tekintetében nem tudunk 
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érdemlegeset, kollégák készítettek egy táblázatot, melyben részletesen kimutattuk azt, 
hogy mi az, amit látunk költségeket, kiadásokat, és mi az, amit nem látunk. Miután ez 
egy folyamatban lévő beruházás az elnökségi ülésen Füzy András a Kosárlabdázók 
Országos Szövetségénél rákérdezett arra, hogy a mai napon rendelkezésre kell-e állnia 
a 110 millió forintnak, hogy a döntést meg tudjuk hozni. Folyamatban lévő 
sportcsarnok építésének a változásáról van szó, ezért az az állásfoglalás, hogy ezt nem 
kell a mai napon prezentálni. Ennek én a magam részéről nagyon örültem, mert még 
további néhány fontos információt nem látok magam előtt, nem tudom kellő 
biztonsággal azt mondani, hogy igen, vagy nem. Cél továbbra is az, hogy legyen egy 
sportcsarnok Lajosmizsén. Ha szükséges, többször is összejövünk. Mára lényeges 
bizonytalanságokkal tudtunk volna csak döntést idehozni. Én jeleztem reggel az 
aljegyző asszonynak, amit a Füzy úr írt, hogy elég május 31-ig meghozni a döntést, két 
szempontból is megkönnyíti a döntésünket. Egyrészt, mert az idő alatt mindent lesz 
időn átnézni, mert van egy hónapunk, másrészt akkorra meg fog történni a 
zárszámadás is, s akkor tisztán fogunk látni zárszámadás tekintetében. Sőt van még 
néhány olyan pályázatunk is, ami jelen pillanatban folyamatban van, azt is látni 
fogjuk, hogy azok hogyan alakulnak. Minden egyes pályázatunkat nem tudunk látni.  
Itt el lehet gondolkodni azon, hogy azok a feltételek, amiket a csarnoknál szeretnénk, 
hogy teljesüljenek, és teljesülnek is, akkor a 120 millió forintot, amit hozzá kell tenni a 
sportcsarnokhoz, még azt is körbe tudjuk járni, hogy milyen formában tudjuk 
hozzátenni, ha a sportcsarnok építés mellett döntünk. Ezért van az, hogy a döntés 
előkészítése május hónapban megtörténhet, a következő testületi ülésen 17-én 
bizonyos további információkkal még tudunk szolgálni, s a végső döntést, hogy igen, 
vagy nem, azt május 30-án, a zárszámadással együtt tudjuk megtenni. Ez egy 
előkészített döntést fog eredményezni számunkra.  
Sebők Márta PEB elnök 
A csarnokra vonatkozóan Füzy úr küldött egy levelet, elszámolást. 
Basky András polgármester 
A múlt héten küldött egy számolást, de ez nem felel meg a mi általunk kért 
feltételeknek. 
Sebők Márta PEB elnök 
Láthatná azt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság? 
Basky András polgármester 
Természetesen igen, ennek semmi akadálya nincs. 
Sebők Márta PEB elnök 
Szeretnénk megnézni, mert elég egyértelműen megfogalmaztuk, hogy milyen 
elszámolást kérünk. Ott sok könyvelő van, és tudniuk kell, hogy milyen elszámolást 
kértünk. Füzy úr sem először foglalkozik ilyen sportcsarnok beruházással feltehetően.  
Basky András polgármester 
Én annyit szeretnék kérni, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke bizonyos 
kérdéseket ne rajtam keresztül tisztázzon, hanem Füzy úrral közvetlenül. 
Sebők Márta PEB elnök 
Én nem vagyok egy csomó információnak a birtokában. Én nem is vagyok jogosult 
arra, hogy Füzy úrral én tárgyaljak ez ügyben. Ezt a beruházást nem én fogom össze, 
hanem Basky András Lajosmizse város polgármestere. 
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Basky András polgármester 
Ez így van, de ha a bizottság elnökének valamilyen információra szüksége van, 
minden további nélkül megteheti, hogy felhívja Füzy urat.  
Sebők Márta PEB elnök 
Írásban elment az információ, hogy mit kérünk. Csak azt kérem, semmi mást. Ha nincs 
a napirendi pontok között a sportcsarnok, akkor mit tisztázzak. 
Basky András polgármester 
Azt nyugodtan megteheti a bizottság elnöke, hogy ha kérdései vannak Füzy 
Andráshoz, akkor azt nem hozzám kell intézni.  
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Én nagyon a sportcsarnok építés mellett vagyok, de amikor itt volt Füzy úr, miért 
erőltette, hogy meg kell lenni az önerőnek. Én akkor is elmondtam, hogy nem kell 
meglenni a TAO-nak, akkor ezt ő miért erőlteti felénk olyan követelményt, ami nincs a 
törvényben.  
Sebők Márta PEB elnök 
Azt mondta a testületi ülésen, hogy a szerződés aláírásakor kéri az első részletet. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A számla kifizetéseknél ha 2019. augusztusában fizetünk ki egy számlát, 70 % megy 
TAO-ból, 30 % megy önerőből. Az, hogy az Önkormányzatnak el kell különíteni a 
céltartalékban az önerőt, az rendben van, mert az a biztos, de elutalni sehova sem kell.  
Basky András polgármester 
Nem is szeretnénk elutalni semmit sem. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Ha ez így van, akkor miért erősködik az ellenkezőjéről. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Tisztelt Bizottság! Én a jegyzőség álláspontját szeretném elmondani. Jegyző úr 
elnézést kér, jelen pillanatban nem tud itt lenni, a délutáni testületi ülésen már itt lesz. 
Mi erről vele már többször beszéltünk, utána polgármester úrral is leültünk egyeztetni. 
Megkértem a kollégákat, hogy a sportcsarnokkal kapcsolatos leveleket hozzák be. Azt 
a levelet, amiben a testületi ülést követően megkértük az elszámolást, erre adott 
választ, majd ezt követően ismét kértünk még egy választ, ami azt tükrözi, hogy nem 
jó az elszámolás. Ezt a választ hozzák a kollégák azonnal és szétosztják most a 
bizottsági ülésen és a képviselők is megkapják. 
A másik, amit én el szeretnék mondani, hogy jeleztük polgármester úr felé egyrészt az 
elszámolás nem megfelelőségét, és hogy ebben intézkedni kell. Ez az intézkedés 
megtörtént és azt is jeleztük, hogy addig, amíg egy támogatott szervezet el nem számol 
a részére juttatott támogatással szabályszerűen, addig újabb döntés ebben a témában 
nem születhet. Ennek az elszámolásnak meg kell lenni törvényesen, mert addig más 
nem történhet. Természetesen ebben polgármester úr partner volt, mert természetesen 
mindannyiunknak az az érdeke, hogy a törvényes elszámolás megtörténjen.  
A másik dolog, amiről beszéltünk, hogy tekintettel arra, hogy 2015-ben ez a beruházás 
úgy indult, hogy 291 millió forintos sportcsarnokról beszéltünk, majd ezt követően 
2016-ban 451 millió forintos lett a beruházás összértéke, amire megállapodást kötött 
az önkormányzat. A 2018-as évre úgy tűnik, hogy a duplájára nőtt ez a sportcsarnok 
összegszerűségében. Emiatt az önkormányzat, és látva az 5. napirendet, 
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ami a költségvetésünk gazdasági állását mutatja, s a beruházás volumenjére tekintettel 
is szükségessé válik az, hogy az Önkormányzat megalapozott döntése érdekében egy 
megvalósíthatósági és fenntarthatósági tanulmányt készíttessen az Önkormányzat, 
amelyben polgármester úr szintén partner volt. Ez volt a jegyzőség javaslata, hogy 
addig tovább lépni ebben a témában nem lehet, amíg ez a tanulmány el nem készül. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ki készíti a tanulmányt? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Ezt szigorúan független szakértővel fogjuk elkészíttetni. Erre már jegyző úrral 
elindultunk, hogy keressünk ilyen független szakértőket. Ezt mindenféleképpen meg 
fogjuk tenni. Addig a jegyzőség részéről mi törvényesen nem tudunk mellé állni az 
ügynek, amíg itt ez a tanulmány el nem készül, mely kitér arra, hogy egyáltalán az 
Önkormányzat elbír-e ezzel a beruházással. Úgy gondolom, hogy ez nem csak a 
jegyzőségnek az érdeke, hanem mindannyiunknak az érdeke, Képviselő-testületnek az 
érdeke, és nekünk az, hogy Önök elé, Ti elétek egy olyan anyagot tudjunk letenni, ami 
törvényes és nyilván egy olyan döntést tudjon meghozni a Képviselő-testület, ami 
törvényes és elfogadható. Ebben az irányban el kell, hogy induljunk, s el is fogunk 
indulni nagyon gyorsan, mert mindenkit izgat ez a kérdés, hogy tudunk-e ebben a 
témában lépni, vagy sem, s hogy milyen döntést tudna hozni az Önkormányzat. Két 
alapvető dolog, ami számunkra rettentően fontos, még egyszer hangsúlyozom, a 
törvényes elszámolás, és az, hogy ezzel az Önkormányzat csak és kizárólag egy olyan 
döntést tudjon meghozni azzal a bizonyos tanulmánytervvel, amiből látja azt, hogy ez 
hosszú-hosszú évekre nézve az Önkormányzatra milyen gazdasági kihatásokkal jár, és 
milyen anyagi terhet ró. Ennek érdekében polgármester úr partner volt abban is, hogy 
mindenféle szakmai, pénzügyi, építési szakmai, illetve pénzügyi szakembereket 
bevonjunk, tekintettel arra, hogy nem feltétlenül látjuk azt jegyző úrral, hogy minden 
egyes részletében egy ilyen szinten, ilyen mélységében szakemberekkel körbe 
vagyunk. Ennek bizonyos költségei majd meg fognak jelenni az Önkormányzatnál – 
természetesen ezekre a költségekre polgármester úrnak van felhatalmazása a 
költségvetésben vállalni ezeket a tételeket, de ezeket be kell áldozni. Nagyságrendeket 
még nem tudok mondani, most ültünk le itt a minap polgármester úrral egyeztetni és 
ezeket a lépéseket meg fogjuk tenni. Köszönöm szépen. 
Sebők Márta PEB elnök 
Én is nagyon szépen köszönöm a tájékoztatót, számomra ez egy kicsit megnyugtató. 
Az aggályos dolgok, amik többünkben is megfogalmazódtak, talán megoldásra talál. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Ez a tanulmány a megvalósíthatóság mire készülne el? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Az újonnan épülő sportcsarnokra mindenre kiterjedően. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Nagyon köszönöm. Ezzel teljes mértékben egyetértek, nem értettünk sok mindent, 
nem azért, mert nem akarjuk a sportcsarnokot, hanem az elszámolás miatt vannak 
óriási aggályaink, de ha a polgármester úr már ezzel kezdte volna a mondanivalóját, 
akkor nem vetettük volna fel az aggályos kérdéseinket, nem lett volna semmilyen vita. 
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Basky András polgármester 
Ez teljesen így van, én készültem is, hogy ez ügyben szóljak, de aljegyző asszony 
előbb elmondta. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ezt a szakvéleményt az itteni szakemberek nem tudják elkészíteni? Ezekben a 
kérdésekben az Önkormányzat szakemberei nem tudnak állást foglalni? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Nem, mert ez akkora horderejű, s olyan széleskörűen kell ebben a témában látni, hogy 
nem feltétlen biztos, hogy mi ezt el tudjuk készíteni. 
Basky András polgármester 
Az, hogy felépülhet-e a sportcsarnok, több szűrőn átment. Megtervezték a tervezők, 
elkészültek a kivitelezési tervek. Ezt követően közbeszerzés lezajlott. Közbeszerzés 
során három cég árajánlatot tett.  Három árajánlatból kettő érvényes volt, egyik 
győztesként kihirdethető. Egy kivitelező, amikor egy beruházásra ajánlatot tesz, azt 
teljes felelőssége tudatában teszi, hogy a sportcsarnok, - mint a közbeszerzésben ki van 
írva,  - az megvalósítható, és vállalja azt, hogy megvalósítja. Az, hogy ez a csarnok 
megépíthető-e, nem kérdés. Szerződés azt mondja ki, hogy a jelen tervek alapján át 
tudja adni valamennyi beruházásunkat úgy indítottuk el, akár a Városházát is 
mondhatom, hogy megvoltak a tervek, közbeszerzés lezajlott. A kivitelezőnek minden 
esetben kötelessége egy működőképes épületet átadni. A pénzügyi hátteret javarészt az 
Önkormányzatnak kell tudnia, hogy a költségvetésből milyen átcsoportosításokat, 
vagy milyen pénzügyi megoldásokat tud hozzá biztosítani. Nem kérdés az én 
számomra sem, hogy el kell számolni, és az, hogy megvizsgáljuk ettől függetlenül 
ennek a csarnoknak az építési lehetőségét, azzal én is egyetértek. Az, hogy a csarnok 
ebben a formában megépíthető-e, a terveket felülvizsgáltatni nem szükséges. 
Egyébként a terveket a jövő héten nyomtatjuk, elektronikusan már elérhető, s itt az 
Önkormányzatnál bárki megtekintheti. Erre vonatkozóan én intézkedtem. Ha abban a 
menetben haladt volna a tárgyalás, ahogy eredetileg terveztük, akkor az 5. napirendi 
pontnál ezeket a dolgokat mindenképpen szerettem volna elmondani, készültem is 
erre. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük szépen. Fél éve mondom azt, hogy ez a csarnok egymilliárd forintba fog 
kerülni, ennek az önrésze 300 millió forint. Ezt azért hoztam előre, mielőtt az 5./ 
napirendi pontot tárgyaljuk, hogy ezt a 300 millió forintot nem fogjuk tudni 
kigazdálkodni egy évben. Két évben sem biztos, hogy ki tudjuk gazdálkodni, 
miközben átmenetileg finanszíroznunk kell a kivitelezőnek a számláit. Évről-évre kell 
egy komolyabb tartalékkal rendelkezni, amennyiben nekifogunk ennek a 
beruházásnak, és ez nagyon meghatározza a további döntéseinket. Köszönöm. 
Basky András polgármester 
Mivel egy csomó beruházásunk van, s ez egy több éves elhúzódás, ebben az esetben 
előfordulhat az, hogy finanszírozni kell a beruházásokat. Van egyrészt a 90 millió 
forint likvid hitelünk, ami esetlegesen ebben a dologban közreműködhet. A 
sportcsarnok építése a Mizse Sport Kft-nek a feladata, tehát őneki kell finanszíroznia. 
Füzy András elmondta, hogy erre vonatkozóan neki van partnere, akivel ezt meg tudja 
oldani. Valamennyi önkormányzat ugyanebben a helyzetben van, nem egyedi esetek 
vagyunk, hogy nálunk vannak beruházások, máshol pedig nincsenek. A forrásokat 
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mellé kell tenni. Itt néhány beruházást már fixen látunk, néhányról csak azt látjuk, 
hogy a tervezés is halad, a kivitelezési dokumentációk készülnek, hogy a közbeszerzés 
augusztusra zajlik le. Ha a kiviteli tervek most készülnek, abban benne van az a 
lehetőség, hogy a kiviteli tervek készítésénél a mai árakat figyelembe lehet venni. A 
bankok is készülnek arra, hogy adott esetben az Önkormányzatok segítségére 
legyenek. A közreműködő szervezet az Államkincstár, a Kormány is jelezte azt, hogy 
milyen variációk léphetnek fel, amikor egy-egy pályázatnál kiderül az, hogy nem fér 
bele a költségvetésbe. Kérelemmel lehet fordulni többletigényre, megvizsgálják, hogy 
a többletigény reális-e, ha igen, akkor a többletigényt biztosítani fogják. Ha a 
beruházás 30 %-al is meghaladja a szükséges forrást, (TOP-os pályázatok) két 
lehetőség van, vagy visszaadja a település a beruházást, vagy egy csökkentett műszaki 
tartalomra fog engedélyt kapni, s abba a keretbe egy csökkentett műszaki tartalommal 
tudja megvalósítani a beruházását. Ezekre a dolgokra mindig csak akkor tudunk 
reagálni, - de készülni kell rá folyamatosan - , amikor egy-egy közbeszerzésen, egy-
egy lépésen túl vagyunk. 1-3 év van egy-egy projektre, s a megoldásokat akkor kell 
megtalálni rá. Ha most abba az irányba mozdulunk el, hogy a beruházásokat  - félve 
attól, hogy mi lesz, ha magas lesz a beruházások értéke, - nem indítjuk el, az biztos, 
hogy a legrosszabb megoldás, mert az a lehetőség, hogy ha az Önkormányzat nem bír 
vele, s visszalép, az jobbik megoldás, mint az, hogy azt mondjuk, nem lépünk tovább, 
mert nincs rá forrásunk. 
Sebők Márta PEB elnök 
Füzy úr, amit emlegetett forrást, ő faktorálást emlegetett, azt gondolom, hogy ez óriási 
költség, azt semmilyen támogatásból leírni nem tudjuk. Az lenne igazán az üdvözítő, 
hogy minél több költséget, kiadást saját forrásból finanszírozni, hiszen az a plusz pénz 
is itt marad, amit faktorálásra, a bankkölcsönre fizetnénk kamatot, az mind-mind itt 
marad ennél a költségvetésnél. Lehet, hogy a jövő évben már – ha most nem tudjuk 
racionálisan átgondolni, támogatni a különböző pályázatokat, - meg tudjuk csinálni, 
mert nem fizetünk annyit a faktorálásért, nem fizetünk annyit a hitelért. Egyébként ki 
lesz a hitelfelvevő? Ott mi lesz a fedezet a KFT-nél? Ki vállal garanciát, vagy mire, 
vagy mi történik? Plusz pénzért gondolom, hogy az Önkormányzat tudna garanciát 
vállalni. Ezek mind-mind plusz pénzbe kerülnek. Egyszerűbb most meghúzni, és 
tartalékolni a csarnokra pénzt, mint hogy majd faktorálásra kerüljön sor, s hitelt kelljen 
felvenni. Ez a legrosszabb eset. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Erre lesz jó a tanulmányterv, hogy a megvalósíthatóság feltételeit, konstrukcióit 
kidolgozza. A környező települések között is tudunk olyat, aki elkészítetett ilyen 
megvalósíthatósági fenntarthatósági tanulmányt sportcsarnok ügyben, s éppen 
kilencféle variációt dolgozott ki számukra a cég, és a kilencféle variációból tudott 
biztonsággal dönteni a Képviselő-testület, hogy akkor számára mi az, ami megfelelő. 
Sebők Márta PEB elnök 
A következő kérdésem, hogy a Gombkötő úr meddig vállalja ezt az árat? Mert a 
következő két évben várhatóan még 20 %-al fog az építőanyag ár emelkedni. Ezt 
szintén szakembertől tudom. 
Basky András polgármester 
Erre én azt tudom mondani, hogy Gombkötő Márk úr nem én vagyok.  
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Sebők Márta PEB elnök 
Kitért az ajánlatában, hogy meddig tartja ezt az árat.  
Basky András polgármester 
A megállapodás úgy szól, hogy akkor fogja tudni elkezdeni a beruházást, amennyiben 
a források rendelkezésre állnak, és a terület átadása megtörténik. Ez jelenti a 120 
millió forintnak a rendelkezésre bocsátását, illetve a TAO-nak a meglétét is. Azt 
gondolom, hogy ha mindenki hozzáteszi a TAO begyűjtéshez a saját lehetőségeit, 
akkor a TAO-nak az összegyűjtésére én látom az esélyt 2018. decemberére. Ha a TAO 
összegyűlik erre az időre, önerő mellé van rendelve, akkor a beruházást Gombkötő 
Márk ezen az áron elkezdi a jövő évtől.  
Sebők Márta PEB elnök 
És mi van az ajánlatában, hogy ezek az árak meddig érvényesek? 
Basky András polgármester 
Ezt így megmondani nem tudom, Gombkötő úr azt nyilatkozta, itt volt legutóbb, hogy 
olyan szerződést kötnek, hogy ha a szerződés megköttetik, hogy ő ezt a beruházást 
akkor kezdi el ennyiért megvalósítani, amikor átadjuk a pénzt. Ennek a határideje 
egyébként egy év, mert ha egy éven belül nem kezdjük el a beruházást, akkor újra kell 
indítani a terveztetést. Ez egy éves intervallumot jelent az én olvasatom szerint, de 
meg kell kérdezni Gombkötő Márkot, hogy ő ezt hogyan látja.  
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm szépen. Van-e még valakinek hozzáfűznivalója ehhez a történethez? 
Orbán Antal települési képviselő 
Én erre annyit szeretnék reagálni, hogy nagyon szükség van egy sportcsarnokra, s úgy 
gondolom, hogy az Önkormányzat, és mi képviselők akkor tudnánk nyugodtan 
belemenni, hogy ha esetleg egy kormányzati segítséget kapna az Önkormányzat. Ezért 
kérem a polgármester urat, hogy próbáljon ez ügyben lépni, mert a 400 millió forint az 
el nem adósodott városoknak a támogatása, s ebben kérem a polgármester urat, hogy 
lépjen valamilyen módon. 
Basky András polgármester 
Képviselő úrral én már beszéltem. Találomra nem fog támogatást adni. Ha van 
határozat, van döntésünk, és konkrét meghatározott céllal megyünk oda, s elindítjuk 
azokat a kapcsolatainkat, amik vannak, akkor fog segíteni. Az év végi 
kormányhatározatok is olyan támogatásokról szólnak, amiben van célmegjelölés. Ha 
csak azokat a lépéseket tesszük meg, amibe beleférünk, akkor nincs mihez adni 
támogatást.  
Sebők Márta PEB elnök 
2015-ben megkötöttük ezt a szerződést. Elkötelezte magát a Képviselő-testület, hogy 
csarnokot fog építeni. Mire vártunk három évig?  
Basky András polgármester 
Egy közbeszerzésre. 
Sebők Márta PEB elnök 
Meg az átterveztetésre 3 évig? Nem értem ezt az egész helyzetet. Továbbra is 
misztikus a történet.  
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Basky András polgármester 
Úgy indultunk, hogy volt egy munkacsarnok Győrben, és adaptáltatjuk Lajosmizsére. 
Ennek volt egy időbeli folyamata. Akkor azt beszéltük, hogy igazából nagyon jó, de 
nekünk egy olyan csarnok kell, ami a lajosmizsei igényeket egy munkacsarnoknál 
sokkal jobban kiszolgálja, ezért indult el az átterveztetés. Megjött az átterveztetés után 
az építési engedély, utána elindultak a kiviteli tervek. Ezeket engedélyeztetni kell, itt 
hetek, hónapok húzódnak el, gáz egyeztetés, villany egyeztetés. Ezt követően eljött az 
az időszak, amikor a közbeszerzés kiírása megtörtént. A közbeszerzésnek a 
lefolytatása szintén hónapokat vesz igénybe. Én kértem az utolsó métereken azt, hogy 
a közbeszerzés úgy záródjék, hogy az a választások utánra kerüljön. Ez még további 
néhány hetes csúszást eredményezett. Biztonság a részünkről az, hogy ha olyan 
helyzetben vagyunk, hogy segítségkérésre el tudunk indulni. Amikor odajutottunk, 
hogy volt egy problémás helyzetünk, akkor tudtunk fordulni a megfelelő csatornákon 
segítségért. Így volt az, hogy benyújtottuk a pályázatainkat az önerő támogatásra, s 
ezeken a pályázatokon 5-10-15 millió forint támogatásokat kaptunk, így volt az, hogy 
önerő támogatásként benyújtottuk a csatornázásnak az önerejét, amit szintén 
megkaptunk. Tehát volt mire kérni. Ha nincs meghatározott cél, nem tudunk 
támogatást kérni, mert nem adnak. Kell egy olyan helyzetnek lenni, ami megoldást 
vár. Ekkor kérhetjük a segítséget, de előre nem fog adni, mert mindig vannak olyan 
települések, akik célokat határoznak meg. Amikor odajutunk, hogy a fejlesztéseket 
csináljuk, és helyzet van, ez esetben tudunk segítséget kérni. Ezekben a dolgokban 
eddig is léptem, és eljártam, és kértem segítséget, ez után is megteszem, de kell hozzá 
az, hogy konkrétan mihez szeretném kérni a segítséget.  
Orbán Antal települési képviselő 
Ha azt látják, hogy a költségvetésbe éppen hogy belefér, akkor nem fognak adni 
támogatást. Én azt szeretném, hogy nyugodt lelkiismerettel meg tudjuk szavazni, hogy 
a sportcsarnok kell. Ha mi beletesszük a szükséges önerő részt, akkor nem fogják 
ideadni.  Akkora ez a csarnok önerő rész, hogy ebbe bele lehet rokkanni. Jövőre 
önkormányzati választás lesz, s az új testületnek egy ilyen beruházást nem nagyon 
szeretnénk átadni. Én úgy gondolom legalábbis. 
Basky András polgármester 
Ha a források megvannak hozzá, akkor azt gondolom, hogy át lehet adni.  
Sebők Márta PEB elnök 
Menjünk tovább. 
Az I. fejlesztési projekt: TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 „Leromlott városi területek 
rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi 
ház létrehozása” 
Itt kaptunk 96.700.000.- Ft-ot. Ez 100 %.-os támogatás intenzitású, nem kell bele tenni 
saját erőt. 
A II. fejlesztési projekt: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város 
Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”. Itt 8.996.395.- Ft-ot nyertünk. 
Támogatás mértéke 100 %. További 3 millió forint önerő biztosítása szükséges, amit 
már az 1./ napirendi pontban megtárgyaltunk, s elfogadtunk. 
A III. fejlesztési projekt: Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésének, felújításának támogatása (Egészségház épületgépészeti korszerűsítés). 
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Erről korábbi években még 2017-ben döntöttünk, hogy az Egészségház 
épületgépészeti fejlesztését el fogjuk végezni, s itt kaptunk 11.558.257.- Ft támogatást, 
az önerő viszont rendelkezésre áll 2017. óta. Ehhez a beruházáshoz további önerő nem 
szükséges.  
Basky András polgármester 
Ez befejezett beruházás, mert az utolsó munkálatok is elkészültek, a szigetelés került át 
az idei évre, s a 11.858.000.- Ft a költségvetési rendeletmódosításba beépítésre került. 
Sebők Márta PEB elnök 
A IV. fejlesztési projekt „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő 
helyi szintű komplex programok Lajosmizsén”. Itt nyertünk egy 9.590.000.- Ft-ot. 
Basky András polgármester 
A 60 millió forintból 9.500.000.- Ft a mi költségvetésünkben jelenik meg, a többit már 
átraktuk az Egészségház költségvetésébe. Itt a támogatás mértéke 100 %., további 
önerőt nem igényel.  
Sebők Márta PEB elnök 
Az V. fejlesztési projekt „Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés 
Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében”. A támogatási összeg 
79.800.000.- Ft. A támogatás mértéke 85 %-os intenzitású, itt 15 % önerőt kell 
beletenni ebbe a projektbe. Ennek a projektnek a megvalósulása traktorbeszerzés és 
különböző munkagépek beszerzése. Útépítésre be van állítva 3.500.000.- Ft, 
útfelújításra 2 millió forint, kiviteli tervek és még egy útfelújításra 9.500.000.- Ft. Ez a 
Görgey utca utáni rész. Ennek van már konkrét költségvetése? 
Basky András polgármester 
A közbeszerzés ki van írva, május 4-e a közbeszerzésre a benyújtás határideje, május 
4-én ha nem lesz semmi gond, akkor bontunk, s akkor meglátjuk, hogy mi a helyzet 
ezzel a pályázattal. Itt van az 75 % helyett 85 %-os lett a támogatás. Viszont egy 3-3,5 
millió forintos résszel csökkentették a támogatást, de valamennyi maradvány van 
benne. A közbeszerzés után látjuk azt, hogy ez a beruházás akkor ebbe a költségbe 
belefér-e. Én bízom abban, hogy ez a beruházás belefér a meghatározott 
költségvetésbe.  
Sebők Márta PEB elnök 
Mikori költségek ezek a költségek? 
Dodonka Csaba pályázati referens 
2016. decemberi. A gépek esetében jelezték, hogy 1-2 % emelkedés előfordulhat. 
Sebők Márta PEB elnök 
Akkor lehet, hogy ebbe a beruházásba még önerőt kell beletenni? 
Dodonka Csaba pályázati referens 
Talán az az önerő különbözet, ami meg van határozva, az fedezni fogja.  
Basky András polgármester 
Van benne egy pár millió forint tartalék, meglátjuk, hogy az útra milyen ajánlatot 
adnak.  
Sebők Márta PEB elnök 
VI. fejlesztési projekt. „TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 „Lajosmizse város 
környezettudatos és innovatív fejlesztése”  
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842.800.000.- Ft-ot nyertünk, 100 %-os támogatású. Ez a Zöld város projekt. A Zöld 
város projektbe eddig önerőt biztosítottunk 19.676.000.- Ft-ot. Ezek is régi költségek. 
Ez mikor került megtervezésre? 
Basky András polgármester 
2016-ban, de a kiviteli tervek most vannak tervezés alatt. Korábban volt egy 
elképzelés, és a kiviteli tervek most készülnek. Ez egyfajta könnyebbségnek kell, hogy 
legyen, hiszen a kivitelezésnél most van benne egy kis mozgástér, hogy a tervezés 
során milyen költségcsökkentő tényezőket tudunk feltárni. A 860.000.000.- Ft-ba bele 
is férhetünk, ha nem, akkor ennél a beruházásnál annak függvényében, hogy mekkora 
az emelkedés, elindulunk azon a vonalon, ami ki van építve, meg van határozva a 
TOP-os beruházások többletfinanszírozására. Ha van rajta 5 %-os emelkedés, akkor 
fordulhatunk az Államkincstáron keresztül a különböző hatóságok felé, hogy 
melyiknél meddig kell eljutni, s ott lehet egy olyan döntés, hogy azt a különbözetet 
adják az Önkormányzatnak, vagy azt mondják, hogy valamilyen indokkal nem adják. 
Ha a tervezés és a közbeszerzés elkészült, az év második felében látunk ebben 
számokat.  
Sebők Márta PEB elnök 
Mikor tud elkezdődni ez a beruházás? 
Basky András polgármester 
Maximum ősszel. 
Sebők Márta PEB elnök 
És hány költségvetési évet ölel ez fel? 
Basky András polgármester 
2020. nyarán fogjuk zárni. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Három költségvetési évet.  
Sebők Márta PEB elnök 
VII fejlesztés. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 „Meserét” Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén. Erre nyertünk 146.000.000.- Ft-
ot. A támogatás mértéke 100 %-os intenzitású. Ebbe a kerítésfestés nem tartozhatott 
bele. A Képviselő-testület döntött, hogy további 4.800.000.- Ft-ot tegyünk hozzá. 
Basky András polgármester 
Itt hozzátettük azokat a forrásokat, amelyeket úgy ítéltük meg, hogy szükségesek, s 
ezek benne vannak a költségvetésünkben. Azt gondolom, hogy itt nem szabad, hogy 
többletköltség keletkezzen, szerződéseink, döntéseink megvannak hozzá. 
Sebők Márta PEB elnök 
VIII. fejlesztés. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 „Önkormányzati épület energetikai 
korszerűsítése Lajosmizsén”. Ez a Súri iskola. Itt egy 100 %-os intenzitású pályázatot 
nyertünk 54.000.000.- Ft-ért.  
Basky András polgármester 
Amely csak az épület energetikai fejlesztését jelenti. A pályázatot az épületenergetikai 
fejlesztésben tudtuk elindítani, ott a támogatás mértéke attól függ, hogy milyen 
paramétereket tud az Önkormányzat energia megtakarítás szempontjából kimutatni. 
Hogy ezek a kimutatások megtörténtek, az épület energetikai fejlesztéshez 54 millió 
forintos keretet tudtunk benyújtani. Ezt a pályázatot megnyertük. Támogatási 
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szerződés megkötése, előkészítése folyamatban van. Már tegnap néhány szükséges 
dokumentumot aláírtam.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ez el is tud kezdődni a nyáron? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Igen, most a tervezővel felvettük a kapcsolatot, indul a tervezés. Itt is kiviteli terveket 
kell hozzá készíteni. A kiviteli tervek előreláthatólag július közepére elkészülnek. Itt 
lesz hozzáépítés is, az akadálymentesítés miatt egy előteret hozzá kell építeni. Le 
lesznek bontva a jelenlegi külső mosdók, s be lesz víve az épületbe. A bővítés miatt ez 
is építésengedély köteles. A nyár folyamán erre az építési engedélyt is meg kell 
szerezni. A projekt tervezés szempontjából úgy van összeállítva, hogy augusztus 
végére a közbeszerzés lefut, szeptemberben indul a fejlesztés, s ez év decemberében ez 
meg is fog valósulni.  
Sebők Márta PEB elnök 
Az idei költségvetési évből kell finanszírozni. Ezek az árak mikori árak? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Ezek tavaly augusztusi árak. 
Sebők Márta PEB elnök 
Akkor elképzelhető, hogy ez a pénz elegendő is a megvalósításhoz?  
Basky András polgármester 
A kiviteli terveknél tudunk odafigyeltetni a tervek készítőjét, hogy ne háromszoros 
árakkal dolgozzon, hanem normál árakkal. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A 30 millió forint még várható, és nincs betervezve? 
Basky András polgármester 
Be volt tervezve a 30 millió forint a költségvetésbe, de nem úgy, hogy Súry iskola, 
hanem pályázati önerőhöz kapcsolódó. Ez volt a 80 millió forintnak az egyik tétele. Ha 
pályázathoz szükséges forrás kellett, akkor ebből a keretből vettük ki a pályázattal 
kapcsolatos költségeket.  
Sebők Márta PEB elnök 
IX. TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00010 „Konyha komplex fejlesztése Lajosmizsén”. A 
megítélt támogatás 70.00.000.- Ft, 100 %-os támogatásintenzitással.  Ezek a konyhai 
munkálatok mikor kezdődnek el? Az idén? És be is fejeződnek? 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Igen, az idén kezdődnek el, s ez év szeptemberéig be is fejeződnek. 
Basky András polgármester 
Közbeszerzés ki van írva. Itt is május 4-e volt a tervezett bontás, de ez csúszni fog, 
mert tisztázó kérdés érkezett a közbeszerzéshez, s ez mindig néhány nap csúszást jelez, 
mert a kiírónak a tisztázó kérdésekre választ kell adni. Ami most látszik, hogy 
szükséges lehet, egy plusz gépnek a beszerzése a konyhára. 
Sebők Márta PEB elnök 
Milyen plusz kiadások merülnek itt fel? 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
A közbeszerzés el fogja dönteni, hogy mi lesz a végleges. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Mert egyszer beszéltünk, akkor a polgármester úr egy plusz 10 millió forintot említett, 
valószínűleg a konyhára még.  
Basky András polgármester 
Azt mondtam, hogy nyilván ott látszik az, hogy amit nem tudtunk betervezni annak 
idején, a tetőről lefolyó csapadékvíznek a cseréjét, kettő lett betervezve, de nem kettő 
az, amit most ki kell cserélni, hanem a többit is ki kell cserélni. Ennek egy bizonyos 
emelkedése várható. Ezt nem csinálhatjuk meg, hogy nem cseréljük ki, mert ha 
felújítjuk a konyhát, és 2 év múlva bontjuk, az nem megoldás. Ez egy olyan dolog, ami 
menetközben jött elő, itt egy plusz gép is van, ami szükséges. 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Igen, eredetileg benne volt, de hogy később a pályázati összegbe nem fért bele, ki lett 
véve, de arra szükség lenne, a technológiai költség még várható lesz. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez mekkora összeg? 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Közbeszerzés el fogja dönteni. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Egy-két héten belül kiderül. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez milliós tétel lehet? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Amit egyelőre látunk, az 2 millió forint. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez még a 10 millió forinthoz hozzájön? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Nem. Ez a 70 millió felett van, hogy ez 2 millió forint eléri-e a 10 millió forintot, vagy 
megáll 2 millió forintnál, ezt nem tudjuk még. 
Sebők Márta PEB elnök  
Ez is megnyert pályázatról van szó, s ha hozzányúlunk, akkor készre kell csinálni. Ez 
az ésszerű dolog. 
A következő fejlesztés: 
X. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, „Egészségház 
korszerűsítése”. A projekt teljes tervezett költsége 41.526.198.- Ft. Az igényelt 
támogatás összege 21.801.254.- Ft. A támogatás mértéke 75 %-os intenzitású. Ez nem 
egy megnyert pályázat, erre korábban kötelezettséget nem vállaltunk. Ha a projekt 
teljes költsége 4.526.198. – Ft, az igényelt támogatás, az honnan igényelt támogatás? 
A pályázatból igényelt támogatás? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Igen.  
Sebők Márta PEB elnök 
A többi 20 millió forintot nekünk kellene hozzátenni. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Igen, ezt már az előző képviselő-testületi ülésen is behoztunk a képviselők elé. Itt van 
az Egészségház épületében pályázat által támogatható, és pályázat által nem 
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támogatható feladatellátás. Emiatt a számok így jönnek ki 41 millió forintos 
fejlesztésre. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez a 41 millió forint részben az energetikai fejlesztési megtakarítást eredményezi, 
részben a vizes blokk felújítás. S a kettő nincs külön bontva. Ez egy érdekes dolog. 
Nekem erről az a véleményem, hogy mivel ez egy nem megnyert pályázat. Az 
Önkormányzatnak óriási szüksége van még egy pár évig a pénzre, azt gondolom, hogy 
ezt egy két évig halasztanám. 
A következő fejlesztés: 
XI. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása. Kaptunk 200 millió forintot, s ebből megmaradt 32 millió 
forint, s ezt az összeget lehet költeni. Képviselő-testületi döntés volt, hogy van egy 30 
millió forintos elkülönített keretünk, ez az utak, dűlő utak és járdák karbantartására 
vonatkozott. 
Basky András polgármester 
Ez a tavalyi költségvetésünkben, amikor az általános tartalékunk megengedte azt, hogy 
elkülönítsünk már az idei célra, akkor döntöttünk úgy, hogy 30 millió forintot 
elkülönítettünk ilyen célra. Utána a 32 millió forint pályázat saját forrásként van 
előttünk, és így döntöttünk arról, hogy a Kodály Zoltán utcát csináltatjuk meg, most a 
tervezés folyamatban van. Az első két egyeztetés a Kodály Zoltán utca tekintetében 
megtörtént, és elindultak azok a munkálatok is, amik arról szólnak, hogy az út 
megépülhessen, kisajátítást kell végeznünk. Ennek a kisajátításnak vannak költségei. 
Sajnos ez a két telek pont olyan kerítéssel rendelkezik, amelyből az egyik egy magas 
téglakerítés, ezt bentebb tenni nem olcsó dolog. A másiknak is van egy beton alapja, 
amit több méterrel arrébb kell tenni. Ezeknek a költségei most úgy tűnik, hogy 
4.700.000.- Ft. Egy millió forint már el lett különítve a költségvetésben, 3.700.000.- Ft 
még kell hozzá. Kérünk kontroll árajánlatokat arra vonatkozóan, hogy az ő általuk 
adott érték valós-e. Ha valós, akkor jó, ha nem, akkor még tudunk egyeztetni, hogy mi 
tesszük bentebb, s egy olcsóbb megoldást keresünk. Ez a folyamatnak a része.  
Sebők Márta PEB elnök 
Amit félre tettünk 30 millió forintot utak karbantartására, a kátyúzási költségeket 
miből fogjuk finanszírozni? 
Basky András polgármester 
Azok benne vannak a költségvetésünkben a kátyúzási közbeszerzést kiírtuk, lezárult, 
és a szerződéskötést megtesszük most a napokban.  
Sebők Márta PEB elnök 
Tragikus állapotban vannak az utak.  
Basky András polgármester 
Sajnos igen. Öt céget kértünk fel, egy ajánlattevő van, a MEGASPED 11 millió 
forintos ajánlatot tett. Itt ezt az ajánlatot el kell fogadnunk, mert meg kell csinálnunk a 
kátyúzást most. Ez a cég csinálja a kerekegyházi utat is. Ha ezt megrendeljük, akkor 
néhány héten belül befejeződik a kátyúzás, ha nem fogadjuk el az ajánlatot – nem volt 
más, aki foglalkozott volna vele – akkor lehet, hogy kátyúzni sem tudunk. Ez nem az a 
minőségi kátyúzás, amit mi önerőből meg tudunk csinálni, attól függetlenül 
folyamatosan a legproblémásabb eseteket igyekeztünk kezelni, akár a hideg aszfalttal, 
akár a géppel, amit vettünk, de ez egy nagy útjavítás lesz most. A közbeszerzés  
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lezajlott. A forrás pedig rendelkezésre áll. A költségvetésünkben útjavításokra külön 
elkülönített sor van.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ez mekkora összeg? Ez kátyúzás, vagy dűlőutak karbantartása? 
Basky András polgármester 
Ez a mostani költségvetés 3. mellékletében van. 
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
A 4 millió forintból 298.800.- Ft-ot elköltöttünk, s maradt még rajta 3.798.000.- Ft. A 
sima útra 11.470.000.- Ft érkezett, 1.744.11.- Ft teljesítés van rajta, és 12.721.000.- Ft.  
Basky András polgármester 
Minden évben ez a sor fedezi a kátyúzást. 
 
Belusz László bizottsági tag 9.20 órakor eltávozott az ülésről, a bizottság 2 fővel 
határozatképtelenné vált. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Az Mötv szerint, folyamatosan figyelemmel kell kísérni az ülés határozatképességét. 
Ha az ülés határozatképtelenné válik, akkor azt be kell fejezni. Most az ülés 
határozatképtelenné vált, az ülést itt be kell rekeszteni, mert határozatot nem tud hozni 
a bizottság. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Tekintettel arra, hogy Belusz László bizottsági tag eltávozott az ülésről, 
így a bizottság 2 fővel határozatképtelenné vált, megköszönöm a jelenlevők 
részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 9.20 órakor. 
 
 
 
 

K.mf. 
 
 
  Sebők Márta       Belusz László 
  PEB elnök      PEB tagja 
         jkv. aláírója 


