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A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. augusztus 16-án  
megtartott üléséről 

 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
64/2016. (VIII. 16.) PEB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
…./2016. (….) önkormányzati rendelete a 
2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 
26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
65/2016. (VIII. 16.) PEB hat.  Az „Adósságkonszolidációban nem 

részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása” című pályázati 
kiírásra támogatási igény benyújtása 

 
66/2016. (VIII. 16.) PEB hat. Tájékoztatás pályázat benyújtásáról a 

„Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Program”elnevezésű pályázati 
kiírásra 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága 2016. augusztus 16-án reggel 8.00 órakor megtartott bizottsági 
üléséről. 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      dr. Tóth Andrea irodavezető 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Orbán Antal települési képviselő 
      Fekete Zsolt települési képviselő 
      Borbély Ella települési képviselő 
      Őze Angéla irodavezető 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
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, illetve módosításra. 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:       Előterjesztés: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- Basky András 
      tének …./2016. (….) önkormányzati rendelete a 2016.     polgármester 
      évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormány- 
      zati rendelet módosításáról 
2./ Az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési Basky András 
     önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” című pá- polgármester 
     lyázati kiírásra támogatási igény benyújtása 
3./ Tájékoztatás pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Sza- Basky András 
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      badidős – Egészség Sportpark Program” elnevezésű polgármester 
      pályázati kiírásra 
4./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Az elmúlt időszakban több ponton módosult a rendeletünk. 
1./ szociális kiegészítő ágazati pótlék átvezetése, összesen 1.097.651 Ft  
2./ szociális ágazati pótlék támogatás 789.248 Ft.. 
3./ támogatásai elszámolásából adódóan 169.796 Ft pótigény keletkezett. 
4./ nettó finanszírozásban megillető támogatás előirányzatának rendezése. 2015. 
december 29-én. Nem értem, hogy mi ez? 
Őze Angéla pénzügyi vezető 
Ezt tavaly kaptuk előlegként, hogy tudjuk rendezni az adósságainkat. 
Sebők Márta PEB elnök 
5./ 1.954.981 Ft közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg került kiutalásra az 
Önkormányzat részére, az összeg 2016.január-február hónapban visszavonásra került 
az kapott támogatási előlegből. 
6./ közfoglalkoztatás-támogatás összege 2016. május hónapra 3.716.501 Ft, június 
hónapra 3.105.997 Ft összesen: 6.822.498 Ft támogatás érkezett 
7./ A közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak támogatási forrásból el nem 
számolható költségeinek átvezetése. 
8./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi május havi kompenzációjára 
1.017.451 Ft. 
9./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi június havi kompenzációjára 
1.000.179 Ft. 
10./ „A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása” 
jogcím alapján kapott támogatás: 902.156 Ft. 
11./ Víz- és csatornahálózat fejlesztés. 
12./  Utca névtáblák beszerzése a dologi kiadások részét képezi 2.000.000 Ft értékben. 
13./ Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület részére a nevezési díj fedezetére (2 fő 
részére) 76.000.- forintot. 
14./ Borítékoló gép, valamint szoftver beszerzése, 3.784.600 Ft, erről képviselő-
testületi döntés van. 1.902.255 Ft 
15./ Egyéb működési bevételek 2016.06.30-ig 2.000.193 Ft értékben realizálódtak. Ez 
nagyon jó hír. 
16./ A havi áfa bevallásokban visszaigényelt bevétel realizálásának átvezetése, a NAV 
által 2016. júliusig megküldött összeg: 6.518.700 Ft. 
17./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. május havi kompenzációjára 
140.462 Ft. Központi költségvetésből bérkompenzáció.  
18./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. június havi kompenzációjára 
140.462 Ft. 
A további pontok már ismétlődnek. 
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A Művelődési Háznál a május havi és június havi bérkompenzáció került átvezetésre. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi 
költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
64/2016. (VIII. 16.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2016. (….) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről 
 szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati 
  rendeletének módosítását. 
  Határidő: 2016. augusztus 17. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása” című pályázati kiírásra támogatási igény benyújtása 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előző bizottsági és testületi ülésen szó volt róla, hogy ebbe a bizonyos fejlesztésbe 
bele fogjuk tenni a Németh László utcát és a Vasút utca mart aszfalttal történő 
ellátását. A két utca nem rendelkezik megfelelő engedéllyel, ezért kell kivenni belőle. 
Helyette járdaépítést és más utca felújítást lehet beletenni. 
Belusz László PEB tag 
A Vasút utcával kapcsolatban szeretném mondani, hogy tavaly május óta kérem, hogy 
nézzük meg, .és töltsük fel legalább murvával, mert el fog fogyni az út. Óriási gödrök 
vannak a szélén. Tavaly május óta nem sikerül eljutni idáig. 
Az előterjesztést elfogadásra javaslom. 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden évben van kátyúzásra pénz, de milyen ütem terv szerint történik a kátyúzás? 
Milyen területek élveznek prioritást? 
Basky András polgármester 
A Vasút utcához mart aszfalt kell. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Ezt meg tudjuk oldani. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét 
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azzal, hogy a Németh László utca és a Vasút utca felújítása kerüljön ki, s helyette út- 
és járdaépítés valósuljon meg, mely később lesz konkretizálva, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
65/2016. (VIII. 16.) PEB hat. 
Az „Adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása”  
című pályázati kiírásra támogatási igény benyújtása 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi El- 

lenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása című pályázati kiírásra 2016. évben az alábbi 
célterületekre kerüljön benyújtásra a pályázat: 

 
 
 

 Pályázati cél Fejlesztés megnevezése Bekerülési 
költség 
(ezer ft) 

1. 
a település belterületén 
út, híd vagy járda építése, 
felújítása, karbantartása 

útburkolat felújítása 2.733 m hosszban, 
12. 993 m2 felületen az alábbi utcákban: 
- Petőfi u. (Jókai – Mizsei u. között) 
- Damjanich u. (Penny üzlet – Bajcsy u. között) 
- Ságvári u. (Május 1. – Kölcsey u. között) 
- Telepi u. (felújítatlan szakaszok) 
- Deák F. u. (Kossuth – Bajcsy u. között) 
- Béke u. eleje Dózsa Gy. út felöl 
- Bajcsy u. (Hunyadi – Batthyány u. között) 
- Kossuth u. (Telepi – Juhász Gy. u. között) 
- Görgey u. (Dózsa Gy. – Petőfi u. között) 
- Bajza u. (Dózsa Gy. – Bajcsy-Zs. u. között) 
- Bethlen Gábor u. 

133.073 

2. 
a település belterületén 
út, híd vagy járda építése, 
felújítása, karbantartása 

járda burkolat felújítás 1.503 m hosszban, 3.006 m2 
felületen az alábbi szakaszokon: 

Dózsa Gy. út páros oldala: 
- Árpád – Kálvin u. között 
- Kazinczy – Jókai u. között 

Dózsa Gy. út páratlan oldala 
- Vörösmarty – Damjanich u. között 
- Deák – Rákóczi u. között 

Mizsei út: Egészségház - Társasházak közötti szakasz 

44.008 

5. belterületi vízrendezési és belvízelvezető árkok burkolása, új átemelő építése az 22.919 
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csapadékelvezetési 
rendszer kiépítése, 
felújítása 

alábbi utcákban: 
- Juhász Gy. u. 
- Orgona u. 

Összesen 200.000 
 
 
 Határidő: 2016. augusztus 17. 
 Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Tájékoztatás pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Program” elnevezésű pályázati kiírásra 
Sebők Márta PEB elnök 
A kormányprogram részeként 7-12 ezer fős települések adhatnak be sportpark 
kialakítására igényt. Lajosmizsén 3 sport parkot lehetne létrehozni, melyek a 
következők: 
 
-  Radnóti tér (volt játszótér területe), 
- Béke tér (volt játszótér területe), 
- Tarnai utca Kossuth Lajos utca és Bajcsy-Zsilinszky utca közötti közterülete 
 
A sport park létrehozásánál különböző paraméterek vannak. Ennek a pályázatnak a 
benyújtása támogatandó. Egy problémát látok, hogy ennek a körbekerítését kellene 
megoldani. Tegnap láttuk Csemőben, hogy a focipálya, kosárlabda pálya körbe van 
kerítve. Az állagmegóvás érdekében abban kellene gondolkodni, hogy ezeket a 
sportparkokat kerítsük be, mert a lakosság nem rendeltetésének megfelelően használja 
a sportcsarnokot sem. 
Belusz László PEB tag 
A benyújtási határideje a pályázatnak augusztus 15-e, ma már 16-a van. 
Basky András polgármester 
A pályázatot már benyújtottuk, de van egy utólagos jóváhagyása a pályázatnak. 
Sebők Márta PEB elnök 
Én csak bekerített állapotban tudom elképzelni ezeket a sportparkokat. 
Belusz László ÖB tagja 
Én azt javaslom, hogy épüljön meg a park. 
Fekete Zsolt ÖB tag 
Én a játszótér környékén lakom, s éjszaka is randalírozás volt. Célszerű a bekerítés. 
Dodonka Csaba pályázati referens 
A pályázat lévén nem lehet bekeríteni, éjjel-nappali nyitvatartást kell biztosítani. 
Basky András polgármester 
A játszótér rendeltetésszerűen van használva óriási intenzitással. A használattól van 
állagromlás. Ezt javítani szoktuk, ha hiba van. 
Sebők Márta PEB elnök 
Nekem az a tapasztalatom, hogy a kisgyermekes szülők nem azt mondják, hanem azt, 
hogy a nagy súlyú állampolgárok is a hintán hintáznak. 
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Sápi Zsomborné PEB tag 
Nem tudom, hogy miért probléma a kerítés? Előnye mindenképpen van. Miért nem a 
jó tanácsot fogadjuk el. 
Borbély Ella PEB tag 
Teljesen egyetértek mindenkivel. Kecskeméten is körbe van kerítve a játszótér, de ott 
is beleülnek a hintába a nagy súlyú állampolgárok is. Éjszaka a kamera oldja meg a 
játszótér sértetlenségét. 
dr. Török Tamás PEB tag 
A pályázat kizárja a kerítést, akkor ne is építsük meg? A vandálokat ki kell zárni. 
Belusz László ÖB elnök 
Épüljön fel ez a sportlétesítmény, a felvetett kamerát jónak tartom. Meg kell vizsgálni 
azt, hogy a három helyre mennyibe kerülne a kamera. 
Basky András polgármester 
Lajosmizse nagyságrendű település három pályázatot nyújthat be, de nem biztos, hogy 
mind a hármat megnyeri. Majd meglátjuk, hogy hány sportparkot tudnak támogatni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük. A magam részéről támogatandó. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? 
Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy a „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program” 
elnevezésű pályázati kiírásra a pályázat benyújtásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
66/2016. (VIII. 16.) PEB hat. 
Tájékoztatás pályázat benyújtásáról a  
„Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program” 
elnevezésű pályázati kiírásra 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2016. augusztus 16. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 
8.45 órakor. 
 

K.mf. 
 
 

  Sebők Márta     Belusz László 
  PEB elnök     PEB tagja 
        jkv. aláírója 
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