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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/9507-8/2021. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 

tületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
2021. szeptember 13-án megtartott nyílt soros üléséről 

 
 
Az ülésen hozott határozatok tárgya és száma: 
 
20/2021. (IX. 13.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2021. (…) önkormányzati 
rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. 
(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
21/2021. (IX. 13.) PEB hat. A 2022-2036. évi időszakra vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Terv Közműves ivóvízellátás ágazat 
tervezetének véleményezése 

 
22/2021. (IX. 13.) PEB hat. A 2022-2036. évi időszakra vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Terv Közműves szennyvízelvezetés és - 
tisztítás ágazat tervezetének véleményezése 

 
23/2021. (IX. 13.) PEB hat. Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  a 2021.    évi 
költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 
és intézményei költségvetésének 2021. 01. 01- 06. 
30. időszakra szóló teljesítéséről 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2021. szeptember 13-án, délután 14.55 órakor 
a Városháza Dísztermében megtartott nyílt bizottsági ülésről. 

Jelen vannak:   Sebők Márta  PEB elnök 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Tóth-Orlov Bettina  bizottság tagja 
 
Cseh Katinka  bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Bagó István települési képviselő 
      Borbély Ella települési képviselő 
      Sipos Ágnes Meserét óvodavezető 
      Dr. Tóth Andrea Jegyzői Irodavez. 
      Óber Roland Műv. Ház igazgató 
      Gulyás Attiláné pénzügyi referens 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai nyílt ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb módosításra, illetve kiegészítésre javaslata? 

Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

Napirendi pontok:       Előterjesztő: 

1,/ Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületé- Basky András  
     nek …./2021. (…) önkormányzati rendelete a 2021. évi    polgármester 
     költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati  
     rendelet módosításáról 
 
2./ A 2022-2036. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesz- Basky András 
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      tési Terv véleményezése      polgármester 
 
3./ Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- Basky András 
     testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.)  polgármester 
     önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézmé-    
     nyei költségvetésének 2021. 01. 01-06.30. időszakra szóló tel- 
     jesítésről 
 
4./ Egyebek 
     
 

1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (…) 
önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Ismertette az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet. A következőket 
emelte ki az anyagból: 
Mizsei utca Bánk Bán utca sarkán épül az új bölcsőde, s a földút nem alkalmas a 
bölcsőde megközelítésére. A szilárd burkolatú út tervezése 890.000.- Ft-ba kerül. Ezt is 
nekünk kell burkolni? Erre nem lesz pályázat? 
Basky András polgármester 
Igen, nekünk kell, most még nincs rá pályázati lehetőség. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ivó vízhálózatunk elavult, igen magas felújítási költségek vannak az egyes rendszerekre. 
Belusz László PEB tag 
Az Önkormányzaté a víz, a hálózat és mégis az Önkormányzat fizet. 
Basky András polgármester 
8 éve nem változott a bevétele, a kiadása igen. A Bácsvíz Zrt sem tud mit csinálni, mi 
sem tudunk. a költségek biztos, hogy az önkormányzatot terhelik. 
dr. Balogh László jegyző 
Lajosmizse volt az egyik, aki a vagyonkezelési szerződést nem akarta elengedni. 
Kénytelenek voltunk a bérleti konstrukcióra áttérni Nyár elején kötötte meg a Bácsvíz 
Zrt  a településekkel a szerződést és mi is aláírtuk.  
Basky András polgármester 
Központi segítség nélkül a vízvezetékek cseréje nem megoldható.  
Sebők Márta PEB elnök 
Mikor épül az új sportcsarnok? 
Basky András polgármester 
A kiviteli tervek készülnek most. A sport államtitkárság minden egyes tervezési fázist 
jóváhagyott. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Mikor kerülhet sor a kivitelezés kezdésére? 
Basky András polgármester 
Ha minden jól alakul, akkor tavasszal elkezdődhet a beruházás. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mennyi pénzt kaptunk vissza Győrtől? 
Basky András polgármester 
6 millió forintot. A szerződés megszűnt. 
Az a parkoló mennyiség, ami a telken kialakítható, nem lesz elég. A Ceglédi út mellett 
parkolókat építünk. 14 parkolót nyerünk a Ceglédi úton ezzel a sportcsarnok építéssel. 
Sebők Márta PEB elnök 
Óber Roland Műv. ház igazgatója  4 millió forintot kért klíma berendezésekre, mert az 
emeleten nagyon meleg van nyáron. A színházterembe pedig balett szőnyeg lerakását 
szeretné. Miért van erre szükség? 
Óber Roland Műv. ház igazgató 
A balett szőnyeg az ottani parketta megóvására fog szolgálni. A díszterem parkettája 
nagyon csúnya. Nagyon sok táncos programunk van. A díszterembe 20 éves klíma van 
bent. Két klíma kerülne be, a Széplak terembe kerülne az egyik, a másik a tűzzománc 
készítők kemencéje mellé.  
Sebők Márta PEB elnök 
Hova kerül az új kamera? 
Basky András polgármester 
Ahhoz, hogy a kamerák jól működjenek, kell hozzá még kiegészítő. 
Belusz László PEB tag 
Van értelme bűnmegelőzés szempontjából, hogy ezek a kamerák létesültek? 
dr. Balogh László jegyző 
A rendőrség szokta ezeket a kamerákat nézni. A rendőrségnek zárt BM-es hálózata van. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még valakinek hozzáfűznivalója? 
Lukács Józsefné települési képviselő 
Elkezdődött a bölcsőde megvalósítása, az ott lévő kocsma épülettel mi lesz? 
Basky András polgármester 
Ameddig a bölcsőde nem kerül átadásra, addig az ott lévő kocsma üzemelhet. Az 
épülettel mi lesz, azt nem tudjuk. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb hozzászólás? Nincs. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi 
költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
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20/2021. (IX. 13.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (…) 
önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  tületnek Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
  a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.(II. 25,.) önkormány- 
  zati rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2021. szeptember 16. 
  Felelős:     PEB 
 
 
2./ napirendi pont 
A 2022-2036. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 
Sebők Márta PEB elnök 
A Bácsvíz Zrt készítette el a közműves ivóvízellátás beruházási, felújítási tervét és a  
szennyvíz csatornahálózat bővítésére, felújítására vonatkozó tervet.  A bekötő vezetékek 
is pusztulnak a szennyvíznél. 
Három ütemben van tervezve a Gördülő Fejlesztési Tervben a megvalósítás: 
 

I. ütem: egy éves időtartam, 2022. évben elvégzendő fejlesztések és 
költségkalkulációk.  

II. ütem: a 2-5. évek közötti időtartam, 2023-2026. években elvégzendő fejlesztések 
és költségbecslések. 

III. ütem: a 6-15. évek közötti időtartam, 2027-2036. években elvégzendő 
fejlesztések és költségbecslések. 
A II. ütemből nem lehetne előre hozni bizonyos dolgokat? 
Basky András polgármester 
Lehetne, de ha leírjuk, akkor azt meg is kell valósítani. Ha meg tudjuk csinálni, akkor 
meg is csináljuk, de ha nem, s bevállaljuk, akkor az probléma. 
Sebők Márta PEB elnök 
Felújítási, pótlási ütem 2026. Szivattyúk beszerzése. Ezek azok a régi csatorna 
hálózatok, ahol indokolt ennek a felújítása. 
Szennyvíz nyomóvezeték csere. 
A beruházási terv II. üteme: Szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítése. Erre 
kapunk pénz? 
Basky András polgármester 
Ezt akkor tudjuk megcsinálni, ha lesznek ilyen jellegű pályázatok. Jelen pillanatban 
a kapacitás egyelőre elég, a dekantált víz a tóba jön. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Van-e hozzá forrás? A jövőbeli tervbe bele kellene tenni azokat az utcákat is, vasúton 
túli területeket, utcákat, ahol nincs megoldva a szennyvízcsatorna hálózat. 
Basky András polgármester 
Azokat az utcákra, ahol kicsi volt a rákötöttség a vezetékes ivóvízre, nem lehetett a 
csatornázást tervezni.  Ezt majd fel kell mérni, hogy kik azok, akik igényelnék, 
melyek azok az utcák, ahol meg lehet valósítani. 
dr. Balogh László jegyző 
Ahol a hálózat megvan, ott köteleztük a rákötéseket. 
Sebők Márta PEB elnök 
A vasúton túli területeken mit lehet tenni. A csatornát a sínek alatt lehet vinni. 
Basky András polgármester 
Ezt pályázati úton lehet, mert nagyon sok pénzbe kerülne az új csatornahálózat 
kialakítása. Korábban ingatlanonként 1 millió forintba került a csatorna rákötése. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás a napirendhez? Nincs. 
Aki a 2022-2036. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves 
ivóvízellátás ágazat tervezetének véleményezését elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
21/2021. (IX. 13.) PEB hat. 

     A 2022-2036. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv  
     Közműves ivóvízellátás ágazat tervezetének véleményezése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2021. szeptember 16. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a 2022-2036. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves 
szennyvízelvezetés és - tisztítás ágazat tervezetének véleményezését elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
22/2021. (IX. 13.) PEB hat. 
A 2022-2036. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv  
Közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás ágazat tervezetének 
véleményezése 

HATÁROZAT 
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   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2021. szeptember 16. 
   Felelős:     PEB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  a 2021. évi 
költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet alapján az 
önkormányzat és intézményei költségvetésének 2021. 01. 01- 06. 30. időszakra szóló 
teljesítéséről 
Sebők Márta PEB elnök 
Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz képest 71,32 % a kiadások a 
módosított előirányzathoz viszonyítva 34,38 %-ra teljesültek.  
Az intézményi felhasználások időarányosan teljesültek.  
A KÖH bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 49,26 %-ra, a kiadások a 
módosított előirányzathoz viszonyítva 44,4 %-ra teljesültek. 
Az IGSZ bevételei a módosított előirányzathoz képest 45,88 %,-ra, a kiadások a 
módosított előirányzathoz viszonyítva 50,5 %-ra teljesültek. 
A Művelődési Ház bevételei a módosított előirányzathoz képest 74,45 %-ra, a kiadások 
a módosított előirányzathoz viszonyítva 37,62 %-ra teljesültek. 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Belusz László PEB tag 
A táblázatokhoz szeretnénk kérni a Pénzügyi Irodától egy kiegészítést a pénzügyi 
helyzet alakulásáról egyszerűbb nyelven, hogy meg lehessen érteni.  
Farkasné Őze Angéla pénzügyi irodavezető 
Rendben van. 
Basky András polgármester 
Megállapítható, hogy időarányosan jók a működési bevételek.  
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs.  
Aki Lajosmizse Város Önkormányzat és Intézményei költségvetésének I. félévi 
beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
23/2021. (IX. 13.) PEB hat. 
Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  a 2021.   
évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet alapján az 
önkormányzat és intézményei költségvetésének 2021. 01. 01- 06. 30. időszakra szóló 
teljesítéséről 

HATÁROZAT 
    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
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   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata és Intézményei 2021.  
                                 I.féléves költségvetési beszámolóját.   
   Határidő: 2021. szeptember 16. 
   Felelős:     PEB 
 
 
4./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek hozzászólása, bejelentenivalója? 
dr. Balogh László jegyző 
Az óvoda telekhatárának elmozdítása történt. Van egy Kormányhivatalon átvezetett 
telekalakításunk. 
A 8 tantermes iskolának a tulajdonjogát nem sikerült még tisztázni, nem tudják, hogy 
átadják-e az Önkormányzatnak, vagy megtartja magának. Ennek a lebonyolításához 
kérjük a polgármester úr meghatalmazását, ha átadják a tulajdonjogát, akkor azért, ha 
nem, akkor azért. A polgármester úr a szükséges intézkedéseket megteszi, hogy a 
tulajdonjogot átvegye, és a vagyonkezelési megállapodást ennek megfelelően 
módosítsa. A polgármester úr az ehhez szükséges nyilatkozatokat meg tudja tenni. 
Basky András polgármester 
dr. Kürti László a Helytörténeti Egyesület vezetője jelezte, hogy a közgyűlés úgy 
döntött, hogy a helytörténeti gyűjteményt átadja a városnak. 
dr. Csire Gézáné is szeretné átadni a városnak dr. Csire Géza gyűjteményét, pénzt nem 
kért érte, szeretné, ha egyben maradna és gondozva lenne. Ere egy pársoros előterjesztés 
kellene, hogy kijelenti a város, hogy a gyűjteményt elfogadja, és megbízza a megbízót, 
hogy a gyűjteményt megfelelő módon kezelje. 
Másfél hónapja kerestek meg engem a Kulturális Minisztériumból, hogy támogatják a 
művészeket és az a kérés, hogy ingyenes rendezvényt tartsanak ezért. Mi ezt a 
rendezvényt elfogadtuk. 2021. október 10-én szombaton lenne egy Őszi Tóparti 
Hacacáré, Marót Viki 18.50 órakor, 20.00 órakor pedig Fenyő Miklós koncertje. 
Színpadot hoznak. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. 
Megköszönöm a jelenlevők részvételét, mai ülésünket ezennel berekesztem 15.55 
órakor. 

K.mf. 
 
 

 
  Sebők Márta      Belusz László 
  PEB elnök     PEB tagja 
        jkv. aláírója 
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