
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- 
letének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/350-5/2019. 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2019. február 12-én 
megtartott üléséről 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
9/2019. (II. 12.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
Ügyrendjének módosítása 

 
10/2019. (II. 12.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2019. (…)   önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
11/2019. (II. 12.) PEB hat. Megállapodás megkötése étkeztetés 

biztosítására 

12/2019. (II. 12.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2019. (….) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
13/2019. (II. 12.) PEB hat. LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés 

módosításának elfogadása a Rév 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával, a 
Római Katolikus Főplébániával 

14/2019. (II. 12.) PEB hat. Cafetéria szabályzat elfogadása 
és a 2019. évi cafetéria keretösszeg 
meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere 
részére 

15/2019. (II. 12.) PEB hat. Lajosmizse Város Polgármestere 
szabadság ütemezésének jóváhagyása 

16/2019. (II. 12.) PEB hat. Lajosmizse, 839/10 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
17/2019. (II. 12.) PEB hat. Lajosmizse 839/11. hrsz-ú ingatlan értékesítése 
 
18/2019. (II. 12.) PEB hat. Viziközmű rendszer energiahatékonyságának 

támogatása 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2019. február 12-én kedden délelőtt 10.15  
                órakor, a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Fekete Zsolt  bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
Belusz László bizottság tagja bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi ref. 
      Farkasné Őze Angéla pü. irodavez. 
      Szilágyi Ödön Önk.Iroda irodavezető 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
      dr. Mátyus Béla jogi referens 
      Suba Benedek IGSZ vezető 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. Belusz László PEB tag bejelentéssel van távol. 
Mivel ő a jegyzőkönyv hitelesítője, ezért javaslom, hogy a mai ülésünk 
jegyzőkönyvének hitelesítésére dr. Török Tamás bizottsági tagot válasszuk meg. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 1 fő dr. Török Tamás tartózkodott 
– dr. Török Tamás bizottsági tagot a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével 
megbízta. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy van-e ezen kívül valakinek módosításra, illetve 
kiegészítésre javaslata? 
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Amennyiben nincs, én javaslom, hogy „A viziközmű rendszer 
energiahatékonyságának támogatása” tárgyú napirendi pont is kerüljön 
megtárgyalásra. Aki ezzel a módosítással elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-  Sebők Márta 
     testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága Ügy-  PEB elnök 
     rendjének módosítása 
 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- Basky András 
     letének …../2019. (….) önkormányzati rendelete a   polgármester 
     gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermek-  
     jóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkor- 
     mányzati rendelet módosításáról 
 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- Basky András 
     tének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a szemé- polgármester 
     lyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szó- 
     ló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosítá- 
     sáról 
4./ A Római Katolikus Főplébániával kötött    Basky András  
     LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés mó- polgármester 
     dosítása 
 
5./ Lajosmizse Város Polgármestere Cafetéria Szabályza- Basky András 
     ta, szabadság ütemezése     polgármester 
 
6./ Lajosmizse belterületi 839/10 és 839/11. hrsz-ú telek- Basky András 
     ingatlan értékesítése      polgármester 
 
7./ Az építendő új sportcsarnok beruházásával kapcsolatos Basky András 
      döntések        polgármester 
8./ Viziközmű rendszer energiahatékonyságának támogatása Basky András 
         polgármester 
 
9./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága Ügyrendjének módosítása 
Sebők Márta PEB elnök 
Keresztes Ferenc képviselő úr 2019.01.21. napon elhunyt, aki a bizottság tagja volt, s 
helyette új bizottsági tagot kellett választani. Fekete Zsolt lett a Pénzügyi Ellenőrző 
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Bizottság új tagja. A személyes változás miatt módosítani kell a bizottságnak az 
ügyrendjét a határozat szerint. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
9/2019. (II. 12.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága Ügyrendjének módosítása 
 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága - Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról  szóló  11/2011.  (IV. 14.) önkormányzati 
rendelete 32. § (6) bekezdésében foglaltak alapján - a Bizottság 9/2014. (XI. 
19.) PEB határozattal elfogadott, és 2016. IX. 19. napján módosított Ügyrendjét 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az Ügyrend I/2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
,,Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) az SZMSZ alapján 5 
tagból áll.  
A Bizottság elnöke:  Sebők Márta önkormányzati képviselő  
A Bizottság tagja:  Fekete Zsolt önkormányzati képviselő  

Belusz László önkormányzati képviselő  
Sápi Zsomborné önkormányzati képviselő  
dr. Török Tamás nem képviselő tag.  

A Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa írásban 
meghatalmazott képviselő helyettesíti.” 

 
  

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága Ügyrendjének módosítása a határozat elfogadásával 
lép hatályba. 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága felkéri a jegyzőt az egységes szerkezetű Ügyrend 
elkészítésére. 

Felelős: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
Határidő: 2019. február 12. 

2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (…) 
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
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Minden évben újra kell tárgyalni az étkezési díjakat és a gondozási díjakat. Rostásné 
Rapcsák Renáta intézményi referens elkészítette az előterjesztést. 2014-2018-ig nem 
változtak a térítési díjak. 2019. évben az alapanyagok árainak változása miatt emelni 
kellene a térítési díjakon az alábbiak szerint: 
 

 2014.-
2018.  évi 

díjak 

IGSZ vezető 
által javasolt 

2019. évi díjak 
1. Iskolai napközi  

1.1 Tízórai 80 Ft 90  Ft 
1.2 Ebéd 270 Ft  285  Ft 
1.3 Uzsonna  80 Ft  90  Ft 
1.4 Összesen 430 Ft 465 Ft 
1.5. Nyersanyag értéke 430 Ft 465 Ft 

2. Iskolai menza 
2.1. Az ebédért fizetendő 
intézményi térítési díja 270 Ft 285 Ft 

2.2. Nyersanyag értéke 270 Ft 285Ft 
3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja 

3.1. Tízórai 50 Ft  55 Ft 
3.2. Ebéd  220 Ft  237 Ft 
3.3. Uzsonna  65 Ft  73 Ft 
3.4 Összesen 335 Ft 365 Ft 
3.5. Nyersanyag értéke 335 Ft 365 Ft 

4.  Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 
4.1. Reggeli 85 Ft 93 Ft 
4.2. Tízórai 45 Ft 46 Ft 

 
4.3.  Ebéd 170 Ft 185 Ft 

 
4.4. Uzsonna 40 Ft 46 Ft 
4.5.  Egy napra jutó étkeztetés 
térítési díja 340 Ft 370 Ft 

4.6. Nyersanyag értéke 340 Ft 370 Ft 
4.7.  Egy napra jutó gondozási 
díj 300Ft1 300 Ft 

4.8. Térítési díj mindösszesen 
(4.5+4.7) 640 Ft 670 Ft 

 
Az iskolai napközi, az óvodai étkeztetés és a bölcsődei étkeztetés térítési díjai 8%-kal, 
míg az ebédért fizetendő iskolai menza térítési díja 5%-kal emelkedne.  
Gondozási díj egy napra jutó összege 2017. évtől 300 Ft/gondozási nap/gyermek. 
 
A rendelet-tervezet 1. melléklete szerint el kellene fogadni az iskolai napközi 
intézményi térítési díját 2019. április 1-től, mely 465.- Ft lesz, az iskolai menza 
térítési díja, ami 285.- Ft lenne. 
Az óvodai ellátás intézményi térítési díja összesen 365.- Ft lesz. 
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Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja mindösszesen 670.- Ft, szünidei étkezés 
nyersanyagnormája bölcsődés gyermeknél 185.- Ft, óvodás gyermeknél 237.- Ft, 
általános iskolás gyermekeknél 285.- Ft, középiskolás korú gyermekeknél 285.- Ft. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Nincs. Aki az előterjesztést ebben a formában 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2019. (II. 12.) PEB hat. 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (…)    
 önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a  
 gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet  
 módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellá- 
  tásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének módosí- 
  tását az előterjesztés 1. mellékletével együtt, mely a gyermekétkezte- 
  tés intézményi térítési díját tartalmazza 2019. április 1-től. 
  Határidő: 2019. február 14. 
  Felelős:     PEB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (….) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden évben meghatározzuk az árakat a szociális étkeztetés térítési díjára 
vonatkozóan. Minden évben több szolgáltatótól kérünk be árajánlatot. Ez az idén is 
megtörtént. Három szolgáltató árajánlata szerepel az előterjesztésben. 
Az IGSZ a főzőkonyha kapacitása miatt, a szociális étkeztetés biztosítását továbbra 
sem tudja vállalni. 
A Mizse-Gastro Kft a jelenlegi szolgáltató, aki 520.- Ft/fő/nap összegért tudja vállalni 
az ebéd térítési díját, plusz 110.- Ft/háztartás/nap áron a kiszállítást. 
A Bortello Kft 495.- Ft/fő/nap összegért tudja vállalni az ebéd térítési díját, plusz 95.- 
Ft/háztartás/nap áron a kiszállítást. 
Az 5. oldalon van a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak tervezett 
változásai. Nappali ellátásért továbbra sem kell fizetni az intézményi térítési díjat. A 
nappali ellátást igénybe vevők részére az étkezési térítési díj 2019-ben 615.- Ft lenne. 
A Bortello Kft ajánlata az olcsóbb. 
Hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban?  
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Józsáné dr. Kis Irén tanácsnok 
A Bortello Kft a 2018-as árak alá ment. Meg kell próbálni, hogy a kevesebb összegű 
ajánlatot próbáljuk meg. Kutatást végeztünk ez ügyben, pár családot felhívtunk, s a 
Korona Étterem mellett tették le a voksot. 
Sebők Márta PEB elnök 
A házi segítségnyújtás a szociálisan rászorult személyek intézményi térítési díja 725.- 
Ft/fő/órára változott 2019-ben. 
A gondozási óra díja 1.315.- Ft/fő/óra maradna 2019-ben is. 
2019. április 1. napjától a Bortello Kft-vel lesz megállapodás kötve. Aki az 
előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja ezzel a kiegészítéssel, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
11/2019. (II. 12.) PEB hat. 
Megállapodás megkötése étkeztetés 
biztosítására 

HATÁROZAT 
    
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
   selő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezeté azzal, hogy 
   a szociális étkeztetés biztosítására 2019. április 1. napjától a  
   Bortello Kft-vel kössön megállapodást. 
   Határidő: 2019. február 14. 
   Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
A rendelet-tervezet 1. melléklete szerint a javaslat: 
- a nappali ellátást igénybe vevők étkezéséért fizetendő intézményi térítési díj 615.- 
Ft/fő/nap, 
- a szociális étkezésért  (ebéd) fizetendő intézményi térítési díj 495.- Ft/fő/nap, az ebéd 
szállítási díja 95.- Ft/háztartás/nap,  
- a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: gondozási óradíj 725.- Ft/fő/óra, a 
gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek intézményi térítési díja ÁFA 
nélkül: házi segítségnyújtás önköltségi gondozási óradíja 1.315.- Ft/fő/óra. 
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott 
százalékát: 
- helyszínen történő fogyasztás esetén:    20 %-ot, 
- az igénybevétel helyére történő szállítással:   30 %-ot, 
- házi segítségnyújtás       20 %-ot, 
- házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak: 30 %-ot, 
- nappali ellátást igénybe vevők étkeztetése:   20 %-ot. 
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Aki a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 
20.) önkormányzati rendeletének módosítását elfogadja a rendelet-tervezet 1. 
mellékletével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
12/2019. (II. 12.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2019. (….) önkormányzati rendelete a személyes  
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások- 
   ról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendeletének módosí- 
   tását a rendelet-tervezet 1. mellékletével együtt azzal, hogy a  
   szociális étkezésért fizetendő intézményi térítési díj 495.-    
                                 Ft/fő/nap, az ebéd szállítási díja 95.- Ft/nap/háztartás. 
   Határidő: 2019. február 14. 
   Felelős:     PEB 
 
 
4./ Napirendi pont 
A Római Katolikus Főplébániával kötött LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási 
szerződés módosítása 
Sebők Márta PEB elnök 
A Római Katolikus Főplébánia (RÉV) megbízást kap tőlünk. Az eddigi támogatás 
mértéke 500.000.- Ft volt. Most 250.000.- Ft-al emelkedik az igény, 750.000.- Ft-ot 
kérnek tőlünk. Ennek az oka, hogy nőtt az ellátandó személyek száma Lajosmizsén. A 
napali ellátás éves feladatmutatója 2018-ban a vállalt 5 helyett 8,06, ezen kívül 
közösségi ellátásainkat megállapodási szerződéssel igénybe vette 8 fő. 
Ismerik a betegeket? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Igen. A kliens forgalomról nagyon komoly nyilvántartást kell vezetni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Egyéb kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. Aki elfogadja az 
előterjesztés határozat-tervezetét a 2. melléklettel együtt, hogy 750.000.- Ft legyen a 
támogatás, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
13/2019. (II. 12.) PEB hat. 
LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés módosításának 
elfogadása a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával, 
a Római Katolikus Főplébániával 

HATÁROZAT 
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   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét a 2. melléklettel 
   együtt 
   Határidő: 2019. február 14. 
   Felelős:     PEB 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármestere Cafetéria Szabályzata, szabadság ütemezése 
Sebők Márta PEB elnök 
A polgármester úr Cafetéria Szabályzata minden évben elkészül, s támogatásra került. 
2019. évben bruttó 200.000.- Ft-ot állapítottunk meg a várható választások miatt 
időarányosan és a szabadság ütemezése is elkészült. Két határozat-tervezet van. 
Aki az előterjesztés I. határozat-tervezetét (Cafetéria-szabályzat, 2019. évi cafetéria 
keretösszeg meghatározása) elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 Megállapítom,hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
14/2019. (II. 12.) PEB hat. 
Cafetéria szabályzat elfogadása 
és a 2019. évi cafetéria keretösszeg meghatározása 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
 
   Határidő: 2019. február 14. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse város polgármesterének szabadság ütemezését, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2019. (II. 12.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Polgármestere 
szabadság ütemezésének jóváhagyása 
 

HATÁROZAT 
 
    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
    Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 
    viselő-testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
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    Határidő: 2019. február 14. 
    Felelős:     PEB 
 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse belterületi 839/10. és 839/11. hrsz-ú telekingatlan értékesítése 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezek a telekingatlanok az Eötvös Lóránd utca végén találhatók. Valóban el szabad-e  
adni nekünk ezt a két területet, az a kérdés. 
Fekete Zsolt települési képviselő 
Ezen a részen elég sok új építésű ház van, nem-e fenn kellene ezt a területet tartani?  
Jelenleg játszótéri funkciót tölt be. Jó terület, jó helyen van, jó a talaja is. Én a 
meghagyást javasolnám. 
Basky András polgármester 
Ezek építési telekként kijelölt telkek a településrendezési terv szerint. Az ott lévő 
területre az lenne jó, ha fiatalok építenének. Itt az ideje annak, hogy ezt a területet 
értékesítsük. Kérdés az, hogy jelen pillanatban érétkesítjük-e, vagy várunk vele még 
egy bizonyos időt. Érdemes mérlegelni, hogy vannak települések, ahol ki tudtak jelölni 
telkeket, hogy kedvezményes áron értékesítik. Azt kellene végiggondolni, hogy a 
településen belül építési telkek hol lehetnek, amik a további építési lehetőséget 
biztosítanák. A vasúton túl is vannak ilyen telkek. A főúton 8 millió forintért hirdetnek 
építési telkeket. Mi a helyes megoldás, azt el kellene dönteni. 700 m2 az egyik, a 
másik 800 m2. 
dr. Balogh László jegyző 
A Kecskemét felőli részen is elindult a telekalakítás (Illyés Gyula utca végén). 
Sebők Márta PEB elnök 
Erre a második félévben térjünk vissza. 
Basky András polgármester 
Kérdés, hogy ezek az árak, amik itt vannak megjelölve, 5.124.000.- Ft a 840 m2-re, s 
3.800.000.- Ft a 700 m2-re, mit remélünk attól, hogy ha a II. félévben értékesítjük? 
Sebők Márta PEB elnök 
Mindenképpen szükséges ezt eladni? 
Szilágyi Ödön irodavezető 
A barackos területen nincs közművesítés, a két telken pedig minden ki van építve. Az 
a drágább, amelyiknél a közművek közelebb vannak, az az olcsóbb, ahol nincsenek a 
közművek közvetlen mellette. 
Basky András polgármester 
Akár ikerház is építhető a telkekre. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Nekem is az lenne a javaslatom, hogy halasszuk a II. félévre az értékesítést. 
Sebők Márta PEB elnök 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata, hogy a II. félévben térjünk vissza rá. Aki ezt 
elfogadja a 839/10. hrsz-ú telekingatlan értékesítésére vonatkozóan, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2019. (II. 12.) PEB hat. 
Lajosmizse, 839/10 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

 
HATÁROZAT 

 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Bizottsága jelenleg nem javasolja a Lajosmizse  

839/10. hrsz-ú ingatlan értékesítését, hanem azt javasolja, hogy ennek 
ismételt tárgyalására a II. félévben térjen vissza a Képviselő-testület. 
 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős:     PEB 

 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja a 839/11. hrsz-ú telekingatlan értékesítésére vonatkozóan azt a 
javaslatot, hogy a II. félévben térjünk vissza a tárgyalására, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
17/2019. (II. 12.) PEB hat. 
Lajosmizse 839/11. hrsz-ú ingatlan értékesítése 
 

HATÁROZAT 
 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Bizottsága jelenleg nem javasolja a Lajosmizse  

839/11. hrsz-ú ingatlan értékesítését, hanem azt javasolja, hogy ennek 
ismételt tárgyalására a II. félévben térjen vissza a Képviselő-testület. 
 
Határidő: 2019. február 14. 
Felelős:     PEB 

 
 
7./ Napirendi pont 
Az építendő új sportcsarnok beruházásával kapcsolatos döntések 
Sebők Márta PEB elnök 
Felkérem a polgármester urat, hogy mondjon erről tájékoztatást. 
Basky András polgármester 
Az egyeztetések még folynak, anyagot nem tudok adni hozzá.  Szándékunkban áll 
továbbra  is a sportcsarnokot megépíteni. A rendelkezésre álló forrást továbbra is 
rendelkezésre tartjuk, továbbá állami támogatás, mint plusz forrás bevonásával tudjuk 
csak megvalósítani. A jelenlegi beruházásaink mellett további plusz forrást nem 



 12

tudunk hozzátenni. Bruttó 924 ezer forintos ajánlatot tett a GOMÉP. Ezt el tudjuk-e 
fogadni, az a kérdés? 
Ígérvényünk van állami támogatásra, válaszoltak a beadott kérelmünkre, nem a Sport 
Minisztériumon keresztül kapunk támogatást, hanem a kormányzaton keresztül. 
Amennyi pénzt beletettünk eddig és bele tervezünk tenni, azt mondom, hogy induljunk 
neki. TAO-s támogatásból épülnek csarnokok máshol is, induljunk neki. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Arra is oda kell figyelni, úgy tudom, hogy ez évben lejár az építési engedély. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Véleményem szerint csak támogatni kellene a sportcsarnok építését, mert a Pécsi 
Akadémián is épült sportcsarnok a Kézilabda Szövetség támogatásával. 
Basky András polgármester 
Egy nagyon fontos cél, ha ebben a formában sikerülne megvalósítani a jelenlegi 
forrásaink mellett, akkor az nagyon előnyös dolog lenne. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mi a döntés tárgya jelenleg? 
Basky András polgármester 
Továbbra is meg akarjuk építeni a sportcsarnokot, 51 millió forintot továbbra is 
rendelkezésre tartjuk. 
Az új közbeszerzésben kialakult árat, a bruttó 924 millió forintot tudomásul vesszük. 
Jelen pillanatban további forrásunk nincs, forduljunk kormányzati támogatáshoz a 
Kormányhoz. Ha tudunk testületi ülésen, vagy rendkívüli ülésen, hozunk döntést. 
Amíg az egyeztetéseknek vége nincs, addig nem tudunk konkrét dolgot mondani. 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
2018. decemberében egy közbeszerzési eljárás lezajlott. 100 millió forinttal emelkedett 
az ajánlat összege ezen időszak alatt. A jövő héten lejár a szerződéskötés időpontja. 
Erre nem kerül sor. A 100 millió forint emelkedés megvan. A töredék áll 
rendelkezésre. A Mizse Sport Kft, aki bonyolítja a közbeszerzési eljárást, nem tudom, 
hogy mennyiért bonyolítja le? Eddig két közbeszerzési eljárás megy veszendőbe. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Azt ki fogja fizetni? 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezeket a költségeket is ki kell fizetni, és ki kell mutatni. Próbálkozunk vele hányszor? 
Basky András polgármester 
Amennyi pénzt eddig meghatároztunk, beletesszük, több pénzt viszont nem tudunk 
hozzátenni. Ezeket a költségeket a teljes beruházásnál próbáljuk érvényesíteni 
kormányzati támogatással. 
Eddig átutaltunk 38.400.000.- Ft-ot, megvalósíthatósági tanulmány 3.810.000.- Ft, 
tulajdoni lapokra, földmérésre 123.300.- Ft-ot, valamint még 300.000.- Ft-ot 
egyebekre, mindösszesen 42.738.000.- Ft, amit eddig kifizettünk. 50 millió forint a 
költségvetésben benne van. 
Sebők Márta PEB elnök  
A közbeszerzési költségek, kifizetetlen tervezési költségek, ezeket csak nekünk kell 
finanszírozni? 
Basky András polgármester 
Az kérdés még, hogy ez miből kerül kifizetésre. 
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Sebők Márta PEB elnök  
Aggályosnak látom a közbeszerzéseknek a kifizetését. A Mizse Sport Kft 
fenntarthatósági költsége mennyi? 
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
21 millió forint elszámolását hagyta jóvá a testület a 38 millió forintból, amit a 210 
ezer forintos sportcsarnok építéshez utaltunk át, aminek már meg kellett volna épülnie. 
Ennek a 21 millió forintnak a fele nem számolható el a TAO pályázattal kapcsolatban. 
A veszendőbe menő közbeszerzési eljárások valószínű, hogy nem számolhatók el a 
projektünkben. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Van-e még hozzászólás? Nincs. Tekintettel arra, hogy nem készült írásos 
anyag, nem hozunk határozatot. 
 
 
 
8./ Napirendi pont 
Viziközmű rendszer energiahatékonyságának támogatása 
Sebők Márta PEB elnök 
Szilágyi Ödönt kérem, hogy mondjon erről valamit. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
A Bácsvíz Zrt a viziközmű rendszer hatékonyságát szeretné fejleszteni az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium által biztosított egyedi támogatásból. Lajosmizse 
vízellátásának vonatkozásában ez 2 db búvárszivattyú cseréjét jelentené. A beruházás 
tervezett nettó költsége 5 millió forint lenne, melyből a saját forrás 2,5 millió forint, 
amit az üzemeltető BácsvízZrt. finanszírozna meg. Az önkormányzat részéről elvi 
támogatás és a konzorciumi szerződés aláírása szükséges. Ehhez kell a hozzájárulás és 
a támogatás. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javaslom 
a viziközmű rendszer energiahatékonyságának támogatását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
18/2019. (II. 12.) PEB hat. 
Viziközmű rendszer energiahatékonyságának 
támogatása 

HATÁROZAT 
 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
 
   Határidő: 2019. február 14. 
   Felelős:     PEB 
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9./ Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdezem, hogy van-e valakinek még valami, amiről beszélni kellene. Nincs. 
Megköszönöm mindenkinek a munkáját, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülését 
ezennel berekesztem 11.15 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 

 
  Sebők Márta      dr. Török Tamás 
  PEB elnök     PEB tagja 
        jkv. aláírója 
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