Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága
Ikt. sz: LMKOH/215-19/2018.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2018. június 26-án megtartott bizottsági üléséről

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:
76/2018. (VI. 26.) PEB hat.
77/2018. (VI. 26.) PEB hat.
78/2018. (VI. 26.) PEB hat.
79/2018. (VI. 26.) PEB hat.
80/2018. (VI. 26.) PEB hat.
81/2018. (VI. 26.) PEB hat.
82/2018. (VI. 26.) PEB hat.

83/2018. (VI. 26.) PEB hat.
84/2018. (VI. 26.) PEB hat.

85/2018. (VI. 26.) PEB hat.
86/2018. (VI. 26.) PEB elnök

87/2018. (VI. 26.) PEB hat.

„Lajosmizse-2018”- Kiállítás és vásár
rendezvény költségtervének elfogadása
Művelődési Ház színháztermének
felújítása
Pályázati önerő biztosítása
Döntés
a
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003
azonosító számú pályázattal kapcsolatosan
136/2017. (IX. 21.) ÖH. kiegészítése
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
támogatása
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2018. (…) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018.
(II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az
önkormányzat
adósságot
keletkeztető
ügyleteivel kapcsolatos döntések meghozatala
Lajosmizse
Város
Önkormányzatának
tulajdonában álló víziközművek 2017. évi
üzemeltetéséről szóló jelentés elfogadása
Döntés a Lajosmizsei Városi Labdarúgó
Sportcentrum elnevezéséről
Szerződéskötésre irányuló jognyilatkozat a
MIZSE-COOP ZRT Lajosmizse, Dózsa Gy. út
105. szám alatti ingatlanának megvásárlására
Lajosmizse
Város
Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó
beszámolója a 2017. évről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság június 26-án kedden délelőtt 9.45 órakor, a
Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről.
Jelen vannak:

Sebők Márta
Belusz László
dr. Török Tamás

bizottság elnöke
bizottság tagja
bizottság tagja

Keresztes Ferenc és dr. Török Tamás bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az
ülésről.
Tanácskozási joggal megjelentek:

Basky András polgármester
dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
Sápi Tibor alpolgármester
Rostásné Rapcsák Renáta int. referens
Farkasné Őze Angéla mb. pü. irodavez.
Szilágyi Ödön Önk. irodavez.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
Orbán Antal települési képviselő
Fekete Zsolt települési képviselő
Gulyás Attiláné pénzügyi referens
Koós Katalin Petőfi Népe
Kovács Gábor települési főépítész
Tengölics Judit IGSZ vezetője
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr

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. Kérdezem, hogy van-e még valakinek módosításra, illetve kiegészítésre
javaslata? Amennyiben nincs, s aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirendi pontok:
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2018. (….) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról
2./ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcso-

Előterjesztő
Basky András
polgármester

Basky András
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latos döntések meghozatala
3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 2017. évi üzemeltetéséről szóló jelentés elfogadása
4./ Döntés a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum elnevezéséről
5./ Szerződéskötésre irányuló jognyilatkozata MIZSE-COOP ZRT
Lajosmizse, Dózsa Gy. út 105. szám alatti ingatlanának megvásárlására
6./ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági
Szervezete átfogó beszámolója a 2017. évről
7./ Egyebek

polgármester
Basky András
polgármester
Basky András
polgármester
Basyk András
polgármester
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 módosítani kellett.
1./ Közfoglalkoztatási program támogatására 2018. április hónapra 4.232.156 Ft
támogatás érkezett. Ennek átvezetése szükséges.
2./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi március havi
kompenzációjára 316.313 Ft támogatás érkezett.
3./ A 2017. évben Hész. szerint kötött településrendezési szerződések alapján a további
településfejlesztési hozzájárulások összege: 1.655.680 Ft. Ezt az általános tartalékba
helyeztük át.
4./ „Lajosmizse-2018” - Kiállítás és vásár” költsége. Amit én odaadtam a
polgármester úrnak, azt miből tudjuk finanszírozni?
Basky András polgármester
Megoldjuk. Van benne valamilyen szintű átcsoportosítási lehetőség. 6.060.000.- Ft az
alap.
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető
Igen, polgármesteri hatáskörben előirányzat módosítás. Ha belefér a pályázatba, akkor
abból a pénzből oldanánk meg, de még nem kaptunk vissza anyagokat. Ezt így nem
tudtuk beletenni. Virágkötő versenyhez 10.000.- Ft, interaktív kiállításhoz szükséges
műfű, ajándékokat a díjazottak kapnak. Virágk9ötő verseny díjai mindösszesen
30.000.- Ft. Benne van a költségek között a 25 éves városi kiadvány, ezt őszre adnánk
ki. A 20 éves kiállítással kapcsolatos költség is benne van.
Sebők Márta PEB elnök
Készülnek-e meghívók, és hány meghívó készül?
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
Igen, 400 db meghívó, 185.- Ft/db, ennek a szerkesztési és nyomdai költsége.
Emléklap minden kiállítónak, oklevél a nyerteseknek, oklevél a virágkötők
nyerteseinek. Emléklap, a pályázati szervező lapoknak a nyomdai költsége, benne van
a 25 éves kiadvány. Összeszedtük azokat a költségeket, amiket be tudnánk a
pályázatba vinni. A Hírlap költsége is benne van. Fotó könyv 268 oldalas A/4-es
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lapok. Rigó Pált kértük meg a fotózásra a Lajosmizsei Napok alkalmával a kiállításon.
22.000.- Ft egy db könyvnek az ára.
Lehet, hogy a CLLD késik, a 25 éves kiadvány az év második részében lenne, hogy
belekerülhessen.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
A 25 éves kiadványnak mi a leadási határideje?
Basky András polgármester
Azt át kell gondolni, hogy mi legyen a belső tartalma, Lajosmizse bemutatása,
Lajosmizse jelenlegi helyzetképének a bemutatása, intézmények, civil szervezetek,
kitüntetettek, 25 éves kiállításnak az anyaga, vállalkozások is szoktak benne lenni.
A 25 éves évfordulóval kapcsolatosan meg tudunk jelenni Tv-n keresztül a médiában
4x 30 percig. Ez támogatható-e? „Gasztró angyal” című blokkban jelenik meg. Ha
ennek költségét tudjuk, akkor ezt ide ebbe a keretbe elszámoljuk.
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető
A Lajosmizsei Napok költségébe tudjuk elszámolni.
Sápi Zsomborné bizottsági tag
Lajosmizse híres embereiről is kellene írni a kiadványban.
Sebők Márta PEB elnök
Jász Vendégkert. Ebben mi lesz benne?
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
Korábban az IGSZ intézte a Jász Vendégkert bonyolítását, most is segíteni fog. Töltött
káposzta, zúzapörkölt, erdei gombás szarvas pörkölt lesz bográcsban főzve. Pogácsa,
savanyúság, köret.
Sebők Márta PEB elnök
Miért nem lesz édes sütemény?
Tengölics Judit IGSZ vezető
Az óvoda konyha nem működik, az iskola konyhának nincs engedélye sütésre.
Sebők Márta PEB elnök
1. nap lesz a virágkötő verseny díjátadó verseny eredmény hirdetése.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
Polgármester úr javasolta, hogy a paravánoknak a díjának a rendezése változzon meg
olyan módon, hogy az összes paraván bérleti díját belevennénk és az IGSZ tudná
rendezni ebből a takarítási költségeket és az egyéb költségeket.
Kik a fizetők és kik a nem fizetők. Körbe a standok vannak, bérleti díjat fizetnek,
középen a helyi értéktáras kiállítások és sportolók kiállításai lesznek. Ha a standok
nem fizetnek, akkor mi legyen a gazdákkal?
Basky András polgármester
A Helyi Értéktár, virágkötők, gazdák, sportolók, Felsőlajos standja, ezeket nekünk
kell állni.
Sebők Márta PEB elnök
Fotózás és film összeállítás költsége, értéktár paraván, asztal, szék dekoráció, díjak és
vendégek részére ajándékkönyv, fellépő szereplők költsége, utazás díja. Mit kap a
testvértelepülés?
Basky András polgármester
Kapna Felsőlajos egy lajosmizsei zászlót, Felsőlajos pedig adna Lajosmizsének egy
felsőlajosi zászlót.
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Sebők Márta PEB elnök
6.060.000.- Ft ennek a költsége összesen.
5./ A Művelődési Ház színháztermének a felújítása esedékessé vált. Előkészítési
költségek merülnek fel 4.429.423.- Ft összegben, mely az általános tartalékból kerül
kifizetésre.
6./ Sury iskola épületenergetikai korszerűsítésére beadtunk egy pályázatot. Nem
nyertünk. A költségek megnövekedtek a kalkulálthoz képest. Az általános tartalékból
és a céltartalékból kell finanszírozni. Ennek az objektumnak a kialakítása
önkormányzati feladat-e, miért kell önkormányzati költségből finanszírozni?
Basky András polgármester
A kormánymegbízott azt mondta, hogy ha az Önkormányzat tesz bele pénzt és
területet, akkor lehet ezt megvalósítani. Az energetikáját meg tudjuk valósítani
pályázatból, a berendezései a kormány feladata. A tervek készülnek, hamarosan
készen lesznek.
Sebők Márta PEB elnök
Céltartalékból 30 millió forint félre lett téve, újabb 7.879.715.- Ft kell hozzá.
Sebők Márta PEB elnök
38.162.965.- Ft van elkülönítve a Sury iskola felújítására, (a kormányablak
kialakítására).
7./ 760.995.433.- Ft van elkülönítve a Zöld város projektre.
Basky András polgármester
Előzetes kalkuláció szerint ennyi volt az összeg. Itt is várható költségemelkedés, ezért
az általános tartalékból jelenleg 10.545.117 Ft, a Céltartalékok 8. sorából (Pályázati,
fejlesztési, felújítási keret) 3.439.254 Ft átvezetése szükséges a Céltartalékok 4. sorára,
és még további költségek várhatóak.
Sebők Márta PEB elnök
8./ Egészségház korszerűsítése. Pályázat került beadásra 10.339.551.- Ft-al.
9./ A Kodály utcában az új útépítés várható összköltsége 75.000.000 Ft. Eddig erre a
célra 62.573.039.- Ft van, s a megvalósításhoz szükséges még 12.426.961.- Ft.
Amennyiben ez a beruházás nem valósul meg december 31-ig, a maradék 32.573.039.Ft-ot vissza kell fizetni. A beruházásra 42.426.926.- Ft elkülönítésre került. A 75
millió forint rendelkezésre áll. Erre a közbeszerzés kiírása megtörtént?
Basky András polgármester
Folyamatban van, de az egyeztetések a tervező részéről még nem zárultak le. Annyit
kértem a kollégáktól, nézzük meg, hogy a 32 millió forinttal el tudunk-e számolni.
Sebők Márta PEB elnök
Miért húzódott ilyen sokáig? A pénz itt volt.
Basky András polgármester
A tervező itt járt, de még nem tekintették sürgősnek ezt.
Szilágyi Ödön irodavezető
A MÁV egyeztetés miatt húzódott el.
Horváth Sándor pályázati referens
Az ÁFÉSZ iroda megvásárlására is fordíthatjuk ezt a pénzt. Ha nem tudjuk elkölteni,
akkor vissza kell fizetni. Ami a 200 millió forintból valósulna meg, azt nem tudjuk
összevonni semmilyen pályázatos dologgal. Parkoló építésre nem lehet tenni.
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Basky András polgármester
Elkezdjük azokat a forrásokat összeszedni, amit ebbe bele lehet tenni.
Sebők Márta PEB elnök
10./ Leromlott városi területek rehabilitációja, szociális bérlakások felújítása, Barakk
lakás és a Cédula ház felújítása. Itt már van közbeszerzés, 27.147.037.- Ft-tal léptük
túl a keretünket. Ezt önkormányzati pénzből, vagy állami pénzből kell finanszírozni.
Basky András polgármester
Ha elfogadjuk, akkor tudjuk továbbítani az anyagokat. A kormány fogja támogatni. Az
Államkincstár előkészíti és küldi tovább.
Sebők Márta PEB elnök
11./ A 2017.évi költségvetési beszámoló normatíva elszámolása kapcsán az
Önkormányzatnál 3.052.916.- Ft, 2017.évre vonatkozó pótigény jelentkezett.
3.246.231.- Ft a tervezett, 14.147.037.- Ft pótigény jelentkezett.
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető
Ez általános tartalékba kerül.
Sebők Márta PEB elnök
12./ ÁFA befizetés átcsoportosítás szükséges.
13./ Aranyhomok Kistérségi Egyesület kért tőlünk fotózásért pénzt.
Basky András polgármester
Szamócás Vásári Forgatagon készítettek fotózást, 20.000.- Ft-al járulunk hozzá a
fotózáshoz.
Sebők Márta PEB elnök
14./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. március havi kompenzációjára
36.924.- Ft átvezetése került bemutatásra.
15./ A választással kapcsolatban 189.855.- Ft póttámogatás érkezett.
16./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. március havi kompenzációjára
az IGSZ részére 92.850.- Ft támogatás érkezett.
17./ Iskola konyha kiviteli terve 2.476.000.- Ft került elszámolásra. Nyertes
pályázatból ez finanszírozható.
18./ Művelődési Ház színháztermének felújítása, előkészítő feladatokra kell
átcsoportosítani 3.834.263.- Ft-ot.
19./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. március havi kompenzációjára
11.590.- Ft támogatás érkezett.
20./ A pályázati támogatási előleg megérkezett, ez a Művelődési Háznak a pályázata,
ami 20 millió forint körül van.
Sebők Márta PEB elnök
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, a határozattervezeteket szavaztatnám.
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
76/2018. (VI. 26.) PEB hat.
„Lajosmizse-2018”- Kiállítás és vásár
rendezvény költségtervének elfogadása
HATÁROZAT
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét.
Határidő: 2018. június 28.
Felelős: PEB

Sebők Márta PEB elnök
Aki elfogadja az előerjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
77/2018. (VI. 26.) PEB hat.
Művelődési Ház színháztermének
felújítása
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét.
Határidő: 2018. június 28.
Felelős: PEB
Sebők Márta PEB elnök
Aki az előterjesztés III. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
78/2018. (VI. 26.) PEB hat.
Pályázati önerő biztosítása
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az előterjesztés III. határozat-tervezetét.
Határidő: 2018. június 28.
Felelős: PEB

Sebők Márta PEB elnök
Aki az előterjesztés IV. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
79/2018. (VI. 26.) PEB hat.
Döntés a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosító
számú pályázattal kapcsolatosan
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HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az előterjesztés IV. határozat-tervezetét.
Határidő: 2018. június 28.
Felelős: PEB

Sebők Márta PEB elnök
Aki elfogadja az előterjesztés V. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
80/2018. (VI. 26.) PEB hat.
136/2017. (IX. 21.) ÖH. kiegészítése
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés V. határozat-tervezetét.
Határidő: 2018. június 28.
Felelős: PEB

Sebők Márta PEB elnök
Aki az előterjesztés VI. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
81/2018. (VI. 26.) PEB hat.
Aranyhomok Kistérségfejlesztési
Egyesület támogatása
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés VI. határozat-tervezetét.
Határidő: 2018. június 28.
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:
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82/2018. (VI. 26.) PEB hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2018. (…) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018.
(II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.)
önkormányzati rendeletének módosítását.
Határidő: 2018. június 26.
Felelős: PEB

2./ Napirendi pont
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos döntések
meghozatala
Sebők Márta PEB elnök
A polgármestert meghatalmazzuk erre vonatkozóan, hogy készítse elő az anyagot,
hogy hogyan milyen feltételekkel juthasson az önkormányzat hitelhez. Ez a napirendi
pont. Nincs kellőképpen előkészítve. Nem tudjuk, hogy mekkora összeg hiányzik és
milyen ütemezés szerint lesz szükség hitelre és egyáltalán lesz-e szükség hitelre.
Kellene tudni azt, hogy egy adott évben mekkora összeg az a költségvetésből, ami
felhalmozásra fordítható, és, hogy ezek a megvalósítandó projekt költségek melyik
évben, és mikor merülnek fel.
A költségvetésben vannak olyan költségek, amik rendezvények. Ígéretet kaptunk arra,
hogy a sportcsarnokra átutalt önerő részről elszámol a Füzy úr és nekünk tájékoztatást
küld.
Basky András polgármester
Csikay úr elkészült egy anyaggal, amit elküldünk a Füzy úrnak és a
megvalósíthatósági anyaggal együtt tudunk jönni testületi ülésre.
Sebők Márta PEB elnök
Addig felesleges a költségekkel és hitellel jönni, amíg nem döntünk a sportcsarnoknak
az építéséről. Nagyon sok a bizonytalansági tényező ezzel kapcsolatban. Nem tudjuk,
hogy az 1 millió forintot honnan vesszük elő. A KLIKK-nek a feladata a sportcsarnok
építése. Nekünk van sportcsarnokunk, ezt alakítsuk át minden célra megfelelőnek.
Ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben nem szabad hitelt felvenni. A helyi adót
meg fogják szüntetni Magyarországon, ettől kezdve megváltozik az önkormányzatok
finanszírozása. Öngyilkosság, hogy hitelt vegyünk fel, jövő évben választások lesznek,
ez a testület sem kapott hitelt. Én nagyon-nagyon hitelellenes vagyok. Ki kellene
mutatni, hogy mikor van szükségünk, és mekkora összegre, és különféle
átcsoportosításokkal hogyan tudjuk előkészíteni és bízzuk meg a polgármester urat,
hogy tájékoztasson a hitelfelvételéről.
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Basky András polgármester
Én is hitelellenes vagyok, de benne vagyunk ebben a projektben, amiről tudjuk, hogy a
közbeszerzés még nem zajlott le. Látjuk azt, hogy a konyha fejlesztéshez mennyit kell
hozzátenni, nem látjuk a Sury iskolának a költségét, a VP-s pályázatnál az útjavításnál
a költségeket, miután minden projektet, amit megnyertünk, elkezdtük. Vannak
kifizetett összegek, ha nem valósítjuk meg a projektet, akkor van olyan összeg, amit az
önkormányzat el is veszthet. Van-e olyan projekt, amit nem akarunk megvalósítani?
Ha már itt vannak a pénzek, akkor meg kell valósítani. Amíg a Zöld városhoz el nem
jutunk, tudjuk kezelni a dolgainkat, próbáltunk csökkentéseket eszközöl a Zöld
városnál. Ahhoz, hogy eredményt tudjunk hirdetni, kell olyan lehetőség, hogy hitelt
tudjunk felvenni. Amikor azt látjuk, hogy akkor akarunk hitelt felvenni, amikor már
baj van. Ha nem tudunk 50 millió forintot a Zöld városhoz felvenni, akkor
közbeszerzésnél nem tudunk eredményt hirdetni, ha nem tudunk bemutatni forrást. Ha
a közbeszerzés eredményhirdetése előtt kezdem el ezeket a dolgokat feltárni, akkor
nem vagyok felkészülve a projektek feltárására. Most még a számokat nem látjuk,
hogy mennyi pénzre van szükség. Új helyzetben új szisztéma szerint kell készülni. Ha
most nem kezdjük el körbejárni, hogy a Zöld városhoz mennyi pénz kell, akkor
elvesztünk vele néhány hónapot.
Ha fel kell venni 100 millió forintot, akkor már most kell látni azt, hogy mennyi hitelre
van szükség. Ha nem valósítjuk meg a hitelfelvételt, akkor elveszíthetjük az eddig
kapott pénzeket a projekt során Én körbejárom azt, hogy ha hitelt kell felvenni, akkor
mennyi visszafizetési kötelezettséggel jár és költségekkel. Járjuk körbe, tudjuk azt,
hogy milyen feltételekkel veszünk fel hitelt.
Sebők Márta PEB elnök
Én két éve kértem, hogy tegyünk félre pénzt a Zöld városra. Nem szabad erőltetett
fejlesztésekbe belemenni. Nem tudjuk, hogy a jövő évben hogyan fogják az
önkormányzatokat finanszírozni, lesz-e lehetőségünk kamatköltségek finanszírozására.
Kérem azt, hogy készüljön egy olyan gördülő kimutatás, hogy milyen fejlesztéseket
enged el legkisebb veszteséggel. 200 millió forintos hitelt nem szabad felvenni.
Basky András polgármester
Vizsgáljuk meg azt, hogy ha szükség van valamennyi hitel felvételére, azt az
önkormányzat milyen feltételekkel tudja felvenni és okoz-e a városnak ez problémát.
Ha 5 év alatt 20 millió forintot kell visszafizetni, akkor a működőképességet ne
veszélyeztesse és biztonsággal megvalósítsuk azt, amit elkezdtünk. A következő
Képviselő-testületnek nem mondhatjuk azt, hogy elbuktunk több millió forintot.
Sebők Márta PEB elnök
Készüljön egy kimutatás, hogy hogyan állnak a projektek és milyen szabad
pénzeszközei vannak az önkormányzatnak. A költségvetésből nem tudom
meghatározni, hogy melyik projektet, milyen ütemezéssel tudjuk befejezni.
Basky András polgármester
Arról, hogy melyik projekttel hogyan állunk, a részletes ütemezést minden hónapban
megkapták a Képviselő-testület tagjai.
Sebők Márta PEB elnök
Szeretném tudni, hogy 2019-2020-2021-re mekkora költség áll rendelkezésre
felhalmozási alapként. 20 évre mennyi hitelt veszünk fel, azt hogyan lehet tudni.
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Én is tájékozódni szeretnék az önkormányzat tartalékairól.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
A pénzügyi vezető felsorolta a projekteket, s hogy melyik projektnek mennyi az
önrésze, és hogyan áll a források összege, amit nyertünk pályázatokat az idén és jövőre
meg kell valósítani. Most azt láthattuk, hogy a hitelnek a felvétele kötött eljárási
rendben történik, ezt a pénzügyi vezető leírta. Az, hogy készülünk arra, hogy mi van
akkor, hogy ha hitelt kell felvenni és milyen feltételekkel tehetjük meg, párhuzamosan
folynak mögötte a munkák, információt szerzünk. Ha az önkormányzat úgy
gondolkodik, hogy ha van pénze valamire, csak akkor valósítja meg, akkor soha nem
tudja megvalósítani a fejlesztéseket. A lakosság szeretné látni az Iskola-tó környékét, a
Városháza környékét, a piacnak a felújítását. Ha likvid hitelnek a felvételéről van szó,
fontos, hogy tisztában legyünk a feltételekkel. Az, hogy az önkormányzat felveszi a
hitelt, vagy sem, azt majd eldöntjük.
Sebők Márta PEB elnök
Tudjuk meg, hogy mekkora pénzeszközre van szükség. Azt mindenféleképpen tudni
kell.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
A közbeszerzési eljárást úgy lehet kiírni, hogy biztosítani kell a forrást. Muszáj erre
készülni.
Sebők Márta PEB elnök
A rendelkezésre álló pénzeszközök ütemezését láttam.
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető
A költségvetésben vannak források, amik át lettek rakva a céltartalékból. Nem is
tudjuk, hogy mennyire lenne szükség, ezt át kell gondolni.
Basky András polgármester
Addig, amíg tudjuk csoportosítani a pénzeszközöket egyik helyről a másikra, addig
csoportosítjuk, amikor nem, akkor nem.
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető
Tájékozódást tudunk kérni, de konkrét dolgot nem tudtak mondani, mert nem tudjuk
az összeget, hogy mennyi pénzre lenne szükségünk. Az egész folyamat
adatszolgáltatással és kérelemmel kezdődik és ez 9 hónapig is eltarthat, mire lesz
belőle pénz.
Basky András polgármester
Azt csak látni kellene, hogy ha valamennyi hitelt fel kell venni, ami az önkormányzat
működőképességét nem veszélyezteti, hogy ez milyen feltételekkel valósulhat meg.
Amikor a közbeszerzés lezajlott, akkor a pénzeknek rendelkezésre kell állni. Azt nem
lehet mondani, hogy a különbözetet a következő évi költségvetésben hozzátesszük. A
forrásnak rendelkezésre kell állni, akár saját összegből, akár hitelkeretből.
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr
Ebben a határozat-tervezetben az is benne van, hogy a lehetőségek felmérése magában
foglalja azt is, hogy mit akar haszonként. A legutóbbi testületi ülésünkre rendelkezésre
bocsátotta a Pénzügyi Iroda a tartalékokat, akkor 40 millió forint volt tartalékban.
Szeretne látni egy hasonló kimutatást, hogy a mai napon ez a 40 millió forint mennyi.
Ehhez hozzátartozik az az alapvető kérdés, hogy mi lesz a sportcsarnokkal kapcsolatos

12

döntés. Ez a költségvetés tartalmaz 51 millió forint átutalandó összeget. Ha a testület
nem tudja vállalni a sportcsarnok építését, akkor 50 millió forint van, ha az ÁFÉSZ
épületet nem vásároljuk meg, akkor itt is 20 millió forint áll rendelkezésre.
Közbeszerzésnél nem tudunk eredményt hirdetni, ha nincs meg a forrás. Ebben
tökéletesen egyetértek a polgármester úrral. Így van ez minden közbeszerzésnél, még a
sportcsarnok esetében és a Zöld város esetében is. A forrással tisztában kell lenni.
Egy dolgot szeretnék felolvasni:
„A rám vonatkozó belső ellenőrzésről szóló kormányrendelet szerint a belső ellenőr
nem vehet részt a költségvetési szerv kooperatív működésével kapcsolatos feladatok
ellátásában, különösen az alábbiakban:
A
pénzügyi
tranzakció
kezdeményezése,
vagy
jóváhagyása,
vagy
kötelezettségvállalása a belső ellenőrzési egységre vonatkozón kívül.”
Ha majd egyszer a testület elé kerül az az anyag, amit én tegnap tudtam leadni, nagyon
óvakodom attól, és ebben kérem a testület tagjainak a megértését, hogy tőlem ne
tessenek azt várni, hogy kötelezettségvállalás tekintetében én befolyásoljam a
testületet abban, hogy igennel, vagy nemmel szavazzanak. Az én tevékenységem az,
hogy a döntéshozatal előtt - amely igen felelősségteljes döntés, mert meghatározza az
önkormányzat távlati anyagi helyzetét, egész működését, - kellő mennyiségű
információjuk legyen ahhoz, hogy el tudják dönteni, hogy igennel, vagy nemmel
szavaznak. Ezt fogja tartalmazni az én általam elkészített anyag. Ezután is arra fogok
törekedni, - s nem arra, hogy próbáljam Önöket befolyásolni, hogy igennel, vagy
nemmel szavazzanak, - hogy minden körülmény Önök előtt legyen, hogy miről
szavaznak, s hogy milyen kockázata, előnye, vagy hátránya lehet az igen, vagy a nem
szavazatnak. Ezt a célt szolgálná ennek a határozatnak az elfogadása is. Meg kell
vizsgálni, hogy milyen lehetősége van a hitelfelvételre az önkormányzatnak és az
milyen előnyökkel és hátrányokkal jár. Az előterjesztés is tartalmazza, hogy az
önkormányzatoknak, ha a törvények szerint kíván eljárni, akkor ez hosszú és bonyolult
folyamat, be van korlátozva, hogy mire lehet hitelfelvételi engedélyt kérni, azt minek
kell megelőznie, milyen adatokat kell feltölteni abba az egy rendszerbe, ahova valóban
fel lehet tölteni. Ezt körbejárni, megismerni és megvizsgálni, hogy jelenleg, ha
figyelembe vesszük a már elkezdett és megnyert pályázatok sorsát, tudjuk-e teljesíteni
az esetlegesen felmerülő plusz költségeket. Hogyan állunk a tartalék szereppel, ezt én
kimondottan hasznosnak tartom, de a határozat-tervezet elfogadásában nem
befolyásolom Önöket. Cél az, hogy minél több ismeret legyen, hogy felelős döntést
hozzon a testület.
Gulyás Attiláné pénzügyi referens
A K&H nem tud képet adni róla. Nem tudjuk az összeget, a futamidőt, de ez nem egykét hónap, lehet 9 hónap, mire ez körbe fut. Tartalom, adatfeltöltés, stb.
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok
Tájékozódni lehet, el lehet mozdulni más bankok felé is.
Basky András polgármester
Nekünk ezt most látni kell, hogy ha bármilyen szinten a közbeszerzésnél szükségünk
van forrásra, amit nem tudunk összeszedni, akkor úgy kell elküldeni az anyagot, hogy
a hitelfelvételt megfuttatjuk és a 2019. márciusi költségvetésnél látjuk, hogy át tudjuk
e csoportosítani a költségeinket. Ezt most nem tudjuk látni, hogy 2019-ben hogyan
alakulunk. Ezt most senki nem tudja megmondani. A jelenlegi költségvetésünket meg
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tudjuk mondani. Céltartalékunk rendben van, általános tartalékunk „0” forinttal van.
Az, hogy ezek a források elegek lesznek-e, akkor tudjuk, amikor a közbeszerzés
lebonyolódik. Akkor van lehetőségünk arra, hogy ráemelést kérjünk, ha nem elég a
költségünk, akkor 15 %-ot rákérünk, vagy saját forrásból teszünk hozzá, vagy fel kell
mutatni azt, hogy miből tudunk hozzátenni pénzeszközt. 2-3 év van egy projekt
megvalósítására. Nekem ez a javaslatom, a Képviselő-testület úgy dönt, ahogy dönt,
de kivizsgálást kell kérni, tájékozódni kellene. A testületnek is látni kell, hogy a
dolgok hogyan alakulnak, milyen előnyei vannak és hátrányai vannak a dolgoknak.
Nem hitelt veszünk fel, hanem azt kértem, hogy ha az a helyzet áll elő, akkor legyen
mérlegelési lehetőségünk. Ezért kell körbejárni, hogy hogyan tudjuk megvalósítani a
projektünket. A következő évet már nagyjából látjuk, hogy mi fog ránk várni. Az idei
évben megvalósul az óvoda projekt. VP-s pályázaton reméljük, túljutunk, s a roma
pályázaton is. Marad a Sury iskola, a Művelődési Ház. Ha úgy tudjuk megvalósítani,
hogy a 35 millió forintot hozzátesszük, és két év alatt visszafizetjük, de ha nem
valósítjuk meg, akkor a 120 millió forint eltűnik és a Művelődési Ház fejlesztése is.
Adott esetben a lépéseket amikor meg tudjuk tenni, akkor megtesszük. Én tájékozódni
szeretnék abban, hogy kibírja az Önkormányzat a hitelt, vagy szükséges, vagy nem,
kapunk-e hitelt, vagy sem. Ez egy határozat-tervezet. Az előterjesztéseket a képviselők
minden alkalommal megkapják.
Sebők Márta PEB elnök
Kérdés, észrevétel van-e még a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Szavazásra teszem
fel a kérdést.
Aki elfogadja az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos
döntések meghozatalát, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 2 tartózkodással – ellenszavazat
nem volt – az alábbi határozatot hozta:
83/2018. (VI. 26.) PEB hat.
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel
kapcsolatos döntések meghozatala
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága nem fogadta el az önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos döntések meghozatalát.
Határidő: 2018. június 28.
Felelős: PEB

3./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 2017. évi
üzemeltetéséről szóló jelentés elfogadása
Sebők Márta PEB elnök
A Bácsvíz Zrt május 31-ig elkészít a vízszolgáltatásról egy eredmény levezetést és a
csatornaszolgáltatásról kimutatást. Vízszolgáltatási ágazat nyereséges a viziközmű
kimutatás szerint. A csatornaszolgáltatási ágazat veszteséges 12 millió forinttal. A
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csatornaszolgáltatásnál felmerült anyagköltség. Milyen anyagköltség merült fel akkora
volumenben. Vízszolgáltatás anyagköltsége 10.600.000.-Ft. Sokkal nagyobb a
meghibásodása. A többi költségelemek hasonlóan alakulnak. 88 millió forint a
vízszolgáltatás árbevétele, 77 millió forint a csatorna szolgáltatás árbevétele.
dr. Balogh László jegyző
Minket a beruházás költsége terhel és a Bácsvíz Zrt-t a javítás, karbantartás költsége.
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr
Az önkormányzatra vonatkozóan anyagköltséget nem ró. A vízmű társulat
alapbizonylatára nem vagyunk jogosultak.
Sebők Márta PEB elnök
A jelentés elfogadását javaslom. A lakosság részéről 1.600.000.- Ft kintlévőség
halmozódott fel. Ezzel mi lesz?
dr. Balogh László jegyző
Ebből semmi problémája nem lesz az Önkormányzatnak.
Sebők Márta PEB elnök
Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom a Bácsvíz Zrt beszámolóját.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
84/2018. (VI. 26.) PEB hat.
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában
álló víziközművek 2017. évi üzemeltetéséről szóló jelentés
elfogadása
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló
víziközkművek 2017. évi üzemeltetéséről szóló jelentést.
Határidő: 2018. június 28.
Felelős: PEB
4./ Napirendi pont
Döntés a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum elnevezéséről
Sebők Márta PEB elnök
Lázár Bence elhunyt. Kisjuhász Sándor javasolta, hogy a Lajosmizsei Városi
Labdarúgó Sportcentrum elnevezése Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó
Sportcentrum legyen. A megfelelő engedélyek a család részéről megtörténtek.
Elfogadásra javaslom. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom, hogy
a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum elnevezése Lázár Bence Lajosmizsei
Labdarúgó Sportcentrum legyen. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
85/2018. (VI. 26.) PEB hat.
Döntés a Lajosmizsei Városi Labdarúgó
Sportcentrum elnevezéséről
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HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum elnevezése Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó Sportcentrum legyen.
Határidő: 2018. június 28.
Felelős: PEB

5./ Napirendi pont
Szerződéskötésre irányuló jognyilatkozat a MIZSE-COOP ZRT Lajosmizse,
Dózsa Gy. út 105. szám alatti ingatlanának megvásárlására
Sebők Mára PEB elnök
Ez az előterjesztés részünkről elkötelezettséget nem jelent?
dr. Balogh László jegyző
Ezt ha a MIZSE-COOP ZRT elfogadja, mi nem mondhatjuk, hogy mégse. Ők előszőr
az árról kívánnak beszélni, de egy adás-vételi szerződésnél lett az már fontos.
Basky András polgármester
Az ÁFÉSZ vezetője azt mondta, hogy ez az ár, ami 29 millió forintban van
meghatározva, azt Ők nem tudják elfogadni. Ha ezt az ingatlant megvesszük, nem a
mának vesszük meg, hanem a jövőnek. Ha most elszalasztjuk, akkor nem lesz
lehetőségünk megvenni. Viszont, ha megvesszük, akkor el is adhatjuk.
Sebők Márta PEB elnök
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki ezt az előterjesztést elfogadja a 29 millió forint vásárlási árral, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – tartózkodás
nem volt- az alábbi határozatot hozta:
86/2018. (VI. 26.) PEB elnök
Szerződéskötésre irányuló jognyilatkozat a MIZSE-COOP ZRT
Lajosmizse, Dózsa Gy. út 105. szám alatti ingatlanának
megvásárlására
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatát a MIZSE-COOP ZRT Lajosmizse, Dózsa Gy. út 105. szám alatti ingatlanának megvásárlására 29 millió forint vételi árral.
Határidő: 2018. június 28.
Felelős: PEB

16

6./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó
beszámolója a 2017. évről
Sebők Márta PEB elnök
Tengölics Judit IGSZ vezetője elkészítette a beszámolót. Leírta, hogy az IGSZ milyen
feladatokat lát el. Konyha üzemeltetését is, közel 900 gyermeket étkeztetnek. Ősszel,
tavasszal, nyáron étkezést kell biztosítani ingyenesen, ez az Önkormányzatot terheli, a
dolgozók szabadságolásának kiadása is problémás. A térítési díjak beszedését illetően
nem teljesen sikerült átállni a az átutalásos módszerre.
Tengölics Judit IGSZ vezető
Senkire nem lehet ráterhelni azt, hogy átutalásos módon fizessék az ebédtérítés díjait.
Aki igényli, annak a lehetősége megvan. Az óvodáskorúak díját is mi szedjük be. 160
szülő vállalta, hogy átutalásos módon fizessen. Az iskolánál egyeztetve van az iskolai
hiányzás, az óvodánál az óvodai hiányzás. Nem lehet erőltetni, hogy csak átutalásos
fizetési mód van.
Sebők Márta PEB elnök
Kisjuhász úr milyen díjat kapott?
Tengölics Judit IGSZ vezető
Volt egy országos kezdeményezés, az Országos Egészségügyi, és Élelmezésügyi
Központ hirdette ezt a lehetőséget, hogy a legkedvesebb konyhás bácsira és nénire
lehetett javaslatot tenni. Az 5.e.) osztály javasolta Kisjuhász Józsefet. Június 1-jén volt
a díj átadása, amire meghívást kapott az, akit jelöltek. Egy érdi néni kapott emlékdíjat,
és Kisjuhász József jutalmat és emléklapot.
Sebők Márta PEB elnök
Köszönöm. Kisjuhász József 426 jelölést kapott. Kérdezem, hogy a beszámolóval
kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse
Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolóját a
2017. évről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
87/2018. (VI. 26.) PEB hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek
Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2017. évről
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolóját a 2017. évről.
Határidő: 2018. június 28.
Felelős: PEB
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7./ Napirendi pont
Egyebek
Sebők Márta PEB elnök
Van-e kérdés, észrevétel, bejelentenivaló? Amennyiben nincs, megköszönöm a
jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 11.40 órakor.
K.mf.

Sebők Márta
PEB elnök

Belusz László
PEB tagja
jkv. aláírója

