Lajosmizse Város Önkormányzata
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága
LMKOH/814/19/2015.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság n y í l t üléséről
készült jegyzőkönyv
2015. augusztus 12.

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

63/2015. (VIII. 12.) PEB hat.

65/2015. (VIII. 12.) PEB hat.

Adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzat fejlesztési támogatása – 2015.
A lajosmizsei 844/3. hrsz. ingatlan megvételének
pénzügyi fedezete
Személygépkocsi parkolók létesítése

66/2015. (VIII. 12.) PEB hat.

Zárt

64/2015. (VIII. 12.) PEB hat.

ülés határozata
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2015.
augusztus 12-én, délután 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott
n y í l t üléséről
Jelen vannak:

Sebők Márta
Keresztes Ferenc
Belusz László
Sápi Zsomborné
dr. Török Tamás

Tanácskozási joggal megjelentek:

bizottság elnöke
bizottság tagja
bizottság tagja
bizottság tagja
bizottság tagja
Basky András polgármester
dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
Rimóczi Erika megbízott pénzügyi irodavez.
Szilágyi Ödön irodavezető
Orbán Antal települési képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné
Sebők Márta bizottság elnöke
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 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 javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti
napirendi pontok tárgyalásával, 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./ Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzat fejlesztési támogatása – 2015.

Basky András
polgármester

2./ A lajosmizsei 844/3. hrsz. ingatlan megvételének pénzügyi
fedezete

Basky András
polgármester

3./ Személygépkocsi parkolók létesítése

Basky András
polgármester

Zárt ülés
1./ Környezetvédelmi Díjra beérkezett pályázatok elbírálása

Basky András
polgármester
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Basky András polgármester
Tájékoztatom a bizottságot, hogy Dömötör Klára Edit irodavezető felmondott és
Rimóczi Erika lett a megbízott irodavezető.
1./ Napirendi pont
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzat fejlesztési
támogatása – 2015.
Sebők Márta bizottság elnöke
Az előző bizottsági ülésen született egy javaslat. Azt tudom támogatni. Azok az
önkormányzatok, akik megkapták a támogatást, nem biztos, hogy az idén nagy sikerrel
számíthatnak nyertes pályázatra, de mindenképp szerencsét kell próbálni. Itt új célként
került be a településrendezési terv készítése, a munkahelyteremtés és a temető
felújítással kapcsolatos fejlesztési lehetőségek.
Az Önkormányzati Bizottság az alábbi javaslatot tette: Mivel út- és járdaépítésre nem
írtak ki javaslatot, Lajosmizse út- és járdaépítését tovább vinnénk és ennek a II. ütemét
felülvizsgálnánk, hogy melyek azok az utak, amiket szeretnénk megoldani ebből a
pénzből. A kapott összeg 10 %-a munkagépre is fordítható, itt olyan gépet szeretnénk
beszerezni, ami a külterületi utak karbantartását is szolgálná.
Javaslatként vetődtek fel a temető felújítással kapcsolatos dolgok. A bizottság arra az
álláspontra jutott, hogy a temető fenntartására fizetett éves díjból kellene a szükséges
karbantartási és felújítási munkákat elvégezni, s nem ebből a támogatási összegben.
Ezt tudom támogatni.
Az óvodánál fejlesztési lehetőségként merült fel, hogy a székhelyintézménynél a
vizesblokkok elhanyagolt állapotban vannak. A támogatási összeg 20 %-a erre
fordítható lenne. Ezzel egyetértek én is.
Vannak olyan utcák, amiket nem érintett a felújítás, pld. a Juhász Gyula és Gárdonyi
Géza utca, Bajcsy-Zs. utca és a Posta-tó környéke, s a belvíz miatt veszélyeztetettek. A
magam réséről ezt a variációt is tudnám támogatni.
Kérdezem, hogy kinek mi a véleménye?
Kocsis Györgyné óvodavezető
A központi óvoda régi szárnyának a 4 mosdójának a felújítása szükséges lenne.
Basky András polgármester
Benyújtásra került a pályázatunk az óvoda tetőtér szigetelésére. A nyílászárók cseréje
és a tetőszigetelés tudott belekerülni, várjuk a döntést erre vonatkozóan.
Sebők Márta bizottság elnöke
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom, hogy a támogatás
80 %-a út- és járda felújításra kerüljön, - ami tartalmazza a gépbeszerzést is – a
maradék 20 % pedig belvíz rendezésre és óvodafejlesztésre.
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
63/2015. (VIII. 12.) PEB hat.
Adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzat fejlesztési támogatása – 2015.
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HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés határozat-tervezetét az alábbiakkal:
Az igényelt támogatás:
a) 80 %-a kerüljön útépítésre és járdaépítésre – ami tartalmazza a
gépbeszerzést is,
b) 20 %-a az óvoda székhelyintézményének régi szárnyában található
mosdók felújítására, valamint belvíz elvezetési rendszerek felújítására.
Határidő: 2015. augusztus 13.
Felelős: A bizottság

2./ Napirendi pont
A lajosmizsei 844/3. hrsz. ingatlan megvételének pénzügyi fedezete
Sebők Márta bizottság elnöke
Volt egy önkormányzati döntés, hogy vételi ajánlatot tettünk Ugrina Csabának.
Amikor megtettük ezt az ajánlatot, nem tudtuk, hogy a tornacsarnok építésébe kell
fizetni tetemes összeget. Ezt a döntésünket halasszuk el az év végéig. A Dózsa György
út 102/A lakások felújításra kerültek 14.229.000.- Ft értékben. Az eddig elkészült
munkák értéke 9.688.355.- Ft. A még várható egyéb költségek összesen 582.168.- Ft.
Ennek megfelelően 3.958.477.- Ft. megtakarítás jelentkezik, de ez nem elegendő az
ingatlan vásárlására. Vételi ajánlatot tettünk.
Basky András polgármester
Az 1,5 millió forintot nem tartanánk lehetetlennek az általános tartalék terhére. Ugrina
Csaba tárgyalásokat folyatat a megvásárlásra, az 5,5 millió forintot elfogadja vételi
ajánlatként, amit tett az önkormányzat. Az épülő sportcsarnok miatt nem látom
veszélyesnek a helyzetet, 23 millió forint az általános tartalékunk, a bevételeink jól
alakulnak. Ha ezt az ingatlant megvásárolnánk, akkor ebbe az épületbe költözne a
Tűzoltóság, a közfoglalkoztatás átkerülne a tűzoltóság régi épületébe. Ez
mindenképpen tárgyalási alap lehet. Ha már egyszer megmondtuk, hogy
megvásároljuk, s ezt az árat elfogadtuk, ahhoz tartani kell magunkat.
Belusz László bizottsági tag
Én is a polgármester úr álláspontját támogatom, meg kell találni a forrást az általános
tartalék terhére. Az ingatlant meg kell vásárolnunk, lépnünk kell, mert egyszer már
elfogadtuk.
dr. Török Tamás bizottsági tag
Ha mi tettünk egy árajánlatot és ez írásban van, ennek jogi következménye is lehet.
Ugrina Csaba elfogadta, az üzlet megköttetett. Nekünk nincs miről beszélni, mert ez
már elfogadott dolog.
Basky András polgármester
A 1,5 millió forint nem okozhat problémát a költségvetésünk tekintetében.
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Az utca névtáblák megvalósítása 3-4 millió forint lenne, ha az idén ebből csak 1,5
millió forintot tudunk megvalósítani, akkor az sem olyan nagy probléma. Ha most nem
vesszük meg az ingatlant, az 5,5 millió forint helyett egy év múlva lehet, hogy 1-2
millió forinttal többé lehetne megvásárolni.
Sebők Márta bizottság elnöke
Van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás?
Keresztes Ferenc bizottsági tag
Egyetértünk dr. Török Tamás véleményével, hogy Ugrina Csaba álláspontját se
húzzuk keresztbe.
Sebők Márta bizottság elnöke
Más egyéb hozzászólás van-e még?
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom, hogy a lajosmizsei 844/3. hrsz. ingatlan
megvételének pénzügyi fedezete úgy kerüljön megvalósításra, hogy az OTP-s lakások
felújításából megmaradt 4 millió forint, valamint 1,5 millió forint az általános
tartalékból. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
64/2015. (VIII. 12.) PEB hat.
A lajosmizsei 844/3. hrsz. ingatlan megvételének
pénzügyi fedezete
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a lajosmizsei 844/3. hsz. ingatlan megvételének pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint valósuljon meg:
-

4 millió forint az OTP-s lakások felújításából;
1,5 millió forint az általános tartalék terhére.

Határidő: 2015. augusztus 13.
Felelős: A bizottság
3./ Napirendi pont
Személygépkocsi parkolók létesítése
Sebők Márta bizottság elnöke
Az elmúlt időszakban többször foglalkoztunk azzal, hogy a parkolási lehetőséget több
helyen meg kell oldani. Kérném a polgármester urat, hogy mondjon erről néhány szót.
Basky András polgármester
A Szabadság tér 14. szám alatti parkolók megvalósításra kerültek.
A Szabadság tér 16. szám alatti parkoló is elkészült.
A Mizsei utca elején, a páratlan oldalon murvás parkoló hamarosan elkészül.
Az Attila utca elején az iskola bejárójáig a leálló sáv terhére lenne parkoló kialakítása.
A kivitelezésre kért indikatív ajánlat 2.053.936.- Ft.
Volt róla szó, hogy az Attila utca bal oldalán az Attila utca 4. szám alatti társasház és
az óvoda előtti rész, ami régebben játszótér volt, most füves terület, ezt parkolóvá
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kellene alakítani. 13 férőhelyes, térkő burkolatú parkoló lenne, és hozzá 2 db kijelölt
gyalogátkelőhely. A kivitelezésre kért indikatív ajánlat 6.926.952.-Ft. Ezekkel a
parkolókkal tudnánk segíteni, mert az óvodába autóval jövő gyermekek szülei tudnak
parkolni.
A Ceglédi út jobb oldalán az iskola mellett azt mondtuk, hogy ha költözik a
Gépállomási iskola, akkor szükség van parkolókra. Miután az iskola nem költözött, de
az új sportcsarnok építésben is benne vagyunk, ezt megcsinálnánk. A kivitelezésre kért
indikatív ajánlat 8.822.662.-Ft.
Régi probléma a Szabadság tér 7-8. (Gyógyszertár és Posta előtti) közterület
térburkolat felújítási munkáinak és közlekedési rendjének rendezése. A kivitelezésre
kért indikatív ajánlat 7.264.501.-Ft.
Ebben az évben az Attila utca elejére (Súri iskola melletti) tervezett térkő parkoló és a
Szabadság tér 7-8 (Gyógyszertár és Posta) előtti térburkolat felújítási munkák még
ebben az évben megvalósulnának, melynek várható bekerülési költsége az előzetes
árajánlatok alapján 9.318.437-Ft. Erre abszolút szükség van, s a buszmegállókra is
kötelezettséget vállaltunk.
Sebők Márta bizottság elnöke
Ezzel várjunk még. Én ezt a magam részéről nem tudom támogatni. Jövő évben
ilyenkor beszéljünk róla.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
Én is úgy gondolom, hogy ezzel várni kellene. Fontosabb egy buszmegálló építés,
mint a parkoló. Az új sportcsarnok környékének a rendezésére is tartalékolni kell. Ott
is parkoló részt kell kiépíteni, s az önkormányzatnak kell megoldani. Egy kicsit
várjunk még ezzel a parkoló építéssel. Egyébként egy komplett elképzelés kellene, s
ha lesz rá pénz, akkor megvalósítani egy új parkoló építését.
Szilágyi Ödön irodavezető
Tavaly kértünk erre a részre árajánlatot, az is 6,5 millió forint volt. Nem nagyon lesz
olcsóbb.
Basky András polgármester
Lesznek olyan tételek, amelyeket ki lehet hagyni belőle.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
Többen jelezték, hogy egy kicsit zöldebbnek kellene lennie Lajosmizsének. Az Attila
utcában a fákat kivágták. E helyett lesznek-e újak?
Basky András polgármester
Igen, lesznek pótolva a kivágott fák.
Keresztes Ferenc bizottsági tag
Csemőben szépen ki van építve a központ. Javaslom, hogy egyszer majd nézzük meg
Csemőt.
Másik téma, hogy Lajosmizse utcáin elképesztő a szemét mennyisége. Nem látom a
közterület felügyelőket. Itt nincs rend.
Orbán Antal települési képviselő
Egyedül van a közterület felügyelő, érdemes lenne még egy embert felvenni erre a
munkavégzésre. Egy rendeletet kellene hozni, s büntetni, aki elszórja a szemetet.
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Sebők Márta bizottság elnöke
Vegyük elő Farkas úrnak a tervét, hogy a Szent Lajos utcától a Széchenyi utcáig mi
van ebben a tervben, s mit ír az Attila utcai parkoló kialakításáról. A 4 pont menjen
tovább.
A Súri iskolába jövő gyermekeket szállító autó az Attila utcán áll meg.
Belusz László bizottsági tag
Miért az Attila utca felől lehet bejárni a Súri iskolába, miért nem a Dózsa György út
felől?
Szilágyi Ödön irodavezető
Ez sokkal biztonságosabb, mint a Dózsa György úton, mert ott van kerékpáros
forgalom.
Sebők Márta bizottság elnöke
Megvizsgáljuk, hogy mi indokolja azt, hogy a Dózsa György út felől átterelték a Súri
iskolába való bejárást az Attila utca felé.
Farkas úr tervezése szerint mennyibe kerül a Széchenyi utca és a Szent Lajos utca
közötti szakasz?
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki elfogadja azt, hogy vizsgáljuk meg, mi indokolja azt, hogy a Dózsa György út
felől az Attila utca felé átterelésre került a bejárás a Súri iskolába, valamint azt, hogy
Farkas úr tervezése szerint mennyibe kerül a Széchenyi utcától a Szent Lajos utca
közötti rész kialakítása, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt- 2
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
65/2015. (VIII. 12.) PEB hat.
Személygépkocsi parkolók létesítése
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azt,
hogy kerüljön megvizsgálásra, hogy mi indokolja azt, hogy a Dózsa
György út felől az Attila utca felé átterelésre került a bejárás a Súri iskolába, valamint azt, hogy Farkas úr tervezése szerint mennyibe kerül a
Széchenyi utcából a Szent Lajos utca közötti rész kialakítása.
Határidő: 2015. augusztus 13.
Felelős: A bizottság

4./ Napirendi pont
Egyebek
Sebők Márta bizottság elnöke
Van-e valakinek valami előadnivalója e napirend keretében?
Sápi Zsomborné bizottsági tag
A Micimackó óvodánál az utcánál levették a 30-as parkoló táblát.
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dr. Török Tamás bizottsági tag
Ahol Magyarországon iskola van és a táblán gyermekmegjelölés, az a 30 km-es
sebességet jelenti.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
A Szkánia felé egy zsákutcát jelölő táblát kellene kihelyezni.
Sebők Márta bizottsági elnök
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők
részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel berekesztem 15.00 órakor, s munkánkat a
továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk.

K.mf.

Sebők Márta
PEB elnöke

Belusz László
PEB tagja
jkv. aláírója
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Lajosmizse Város Önkormányzata
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága
LMKOH/814/19/2015.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság z á r t üléséről
készült jegyzőkönyv
2015. augusztus 12.

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

66/2015. (VIII. 17.) PEB hat.

Környezetvédelmi Díjra beérkezett pályázatok
elbírálása
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2015.
augusztus 12-én, délután 15.05 órakor a Városháza Dísztermében megtartott
z á r t üléséről
Jelen vannak:

Sebők Márta
Keresztes Ferenc
Belusz László
Sápi Zsomborné
dr. Török Tamás

Tanácskozási joggal megjelentek:

bizottság elnöke
bizottság tagja
bizottság tagja
bizottság tagja
bizottság tagja
Basky András polgármester
dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvéd.üi.
Orbán Antal települési képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné
Sebők Márta bizottság elnöke
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van. A zárt
ülési napirendi pont már a nyílt ülésen elfogadásra került, ezért kérem, hogy térjünk rá
a tárgyalására.
A környezetvédelmi díj elnyeréséhez pályázatot kell benyújtani a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottsághoz, melynek beadási határideje minden év július 15-e.
A záros határidőn belül 2 pályázat érkezett be, Bagaméri László és Bagaméri
Lászlóné, valamint Hegedűs Éva részéről.
Korábban szó volt arról, hogy a rendeletünket változtatni kellene úgy, hogy előtérbe
helyezzük a családi ház előtti útszakasz rendben tartását és kisebb díjat állapítunk meg,
hogy a lakosság is ösztönözve legyen a pályázat beadására és egyébként is ösztönző
hatású legyen.
Basky András polgármester
Rendeletünket mellékelve e-mailban megküldjük mindenkinek és lehet javaslatokat
tenni. A változtatásokra szeptember 30-ig várjuk a javaslatokat.
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens
A nyertesek emléklapot, 20.000.- Ft-os ajándékutalványt kapnak.
Sebők Márta bizottság elnöke
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, én
javaslom, hogy kapja meg mindkét pályázó a díjat, s a továbbiakban új ismérvek, pénz
kellene és megfogalmazni ezt a pályázati kiírást. Szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki elfogadja, hogy a 2015. évben a „Virágos Lajosmizséért” Környezetvédelmi Díjat
Bagaméri László és Bagaméri Lászlóné, valamint Hegedűs Éva kapja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
66/2015. (VIII. 17.) PEB hat.
Környezetvédelmi Díjra beérkezett pályázatok
elbírálása
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Virágos Lajosmizséért” Környezetvédelmi Díjat:
-

Bagaméri László és Bagaméri Lászlóné, valamint
Hegedűs Éva

kapja 2015. évben.
Határidő: 2015. augusztus 13.
Felelős:
A bizottság
Sebők Márta bizottság elnöke
Augusztus 27-én nem tudok jelen lenni a testületi ülésen. Előtte a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság ülésezni fog valószínű. Belusz László bizottsági tagot szeretném megbízni a
bizottsági ülés levezetésével. Köszönöm.
Belusz László bizottság tag
Köszönöm. Elfogadom.
Sebők Márta bizottság elnöke
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, megköszönöm a
jelenlevők részvételét, a mai zárt ülésünket ezennel berekesztem.

K.mf.
Sebők Márta
PEB elnöke

Belusz László
PEB tagja
jkv. aláírója
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