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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A Képviselő-testület 2019. március 29-án, 13.05 órakor a Lajosmizse, Városháza 
Dísztermében megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor 
alpolgármester, Borbély Ella, Péli Szilveszter, Sebők Márta, Józsáné dr. Kiss Irén, Orbán Antal, 
Sápi Zsomborné, Fekete Zsolt képviselők.  
Bejelentéssel távol: Belusz László képviselő (1 fő) 
A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő.  
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző  
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    Horváth Sándor pályázati referens 
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 Dr. Török Tamás PEB külsős bizottsági tag 
 Fűzy András 
 dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
 Koós Kata újságíró 
 Varga Mária ÖB bizottsági tag 
  

     
Jegyzőkönyvvezető:                         Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt 
Képviselő testületi ülésünkön. Egyetlen napirendünk van az építendő új sportcsarnok 
beruházáshoz kapcsolódó képviselői indítvány. Köszöntöm Fűzy Andrást, aki a Mizse Sport 
Kft. és a Széchenyi Sportakadémia képviseletében megjelent. Az elmúlt időszakban egészen 
visszamehetünk 2015. júniusáig, akkor indítottuk egy elképzelést, amely szerint építenénk 
Lajosmizsén egy új sportcsarnokot, ami TAO-s támogatási keretből épülne meg a Győrben 
megépült sportcsarnokhoz hasonlóan. Az országban számos ilyen fejlesztést látunk, amely a 
TAO-s támogatások építésével valósult meg. Láttuk azt, hogy Lajosmizsén a sport olyan térben 
fejlődött, hogy a jelenlegi sportcsarnok nem tudja az igényeket kielégíteni, ezért gondoltuk azt, 
hogy építünk egy új sportcsarnokot. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 10 képviselő jelen van. Belusz László 
képviselő jelezte, hogy a Képviselő-testületi ülésen nem tud részt venni. A meghívóban egy 
napirendi pont szerepel. Van-e kérdés észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Aki 
elfogadja a napirendi pontot, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását 
fogadta el: 
 

 Napirend Előterjesztő 
 

1. Az építendő új sportcsarnok beruházáshoz kapcsolódó képviselői indítvány Basky András  
polgármester 
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1. napirendi pont:  
Az építendő új sportcsarnok beruházáshoz kapcsolódó képviselői indítvány  
Előadó: Basky András polgármester 
 

Basky András polgármester: Nyílt egy lehetőség TAO-s támogatással a Kosárlabdázók 
Országos Szövetségén keresztül reményeink szerint meg tud épülni egy új sportcsarnok. 
Elindultak azok a folyamatok, amely szükségesek ahhoz, hogy a sportcsarnok megépülhessen. 
Elindult a terv engedélyeztetése, majd módosításra került. A szükséges szakhatósági anyagok 
beszerzése, illetve a végén eljutottunk odáig, hogy két közbeszerzésre is sor került. Sajnos a 
közbeszerzések nem lettek eredményesek. Menet közben azt is láttuk, miután az árajánlatok 
kezdtek megérkezni, hogy az az elképzelés, amely arról szólt, hogy ez a sportcsarnok 
összességében körülbelül 500 millió forintba fog kerülni. Nem fog tudni működni, hiszen 500 
millió forintból az új sportcsarnokot nyílván az idő múlásával és az árak emelkedésével látszott, 
hogy ez nem fog tudni megvalósulni. Ezért a tavalyi évben elindultunk abba az irányba, hogy 
megpróbálunk kormányzati segítséget kérni, hiszen a sportcsarnok építése továbbra is indokolt 
feladat. Azt láttuk, ha Lajosmizsének szüksége volt támogatásra, akkor kaptunk támogatást a 
Kormánytól. Közben megjelenik egy – egy település milyen támogatást kap, akkor nem 
véletlenül bízunk abban, hogy a sportcsarnokhoz tudunk kapni kormányzati támogatást. A 
legutolsó közbeszerzés, ami decemberben zajlott le ott a közbeszerzésre egy ajánlat érkezett be, 
ezért a közbeszerzés érvénytelenné vált. Év elején újra átgondoltuk. Ahhoz hogy kormányzati 
segítséget tudjunk kérni, érvényes közbeszerzés kell, hogy mennyi az a forrás, ami hiányzik, 
akkor fordulhatunk támogatásért. Eljutottunk addig a pontig, hogy vannak tervek, amelyeket 
meg kellene hosszabbítani, mert az engedély lejár. A jelenlegi körülmények miatt szükséges 
egy új szerződés kötése. Jelen állapot szerint számos pályázatban benne vagyunk, az árak 
emelkedtek, a TOP-os pályázatokat szeretnénk megvalósítani és ezért azokhoz szükséges 
forrásokat biztosítani kell. A sportcsarnokhoz a további forrásokat az önkormányzat nem tud 
hozzá tenni. Ez a kormányzati támogatás nem sikerülne a sportcsarnok építéséhez, akkor 
néhány évvel a sportcsarnok építését halasztanunk kell. Ilyen előzmények után kaptunk egy 
képviselői indítványt négy képviselő aláírásával, amelyben 12 pontban kért információkat a 
sportcsarnok építésével kapcsolatban. Sebők Márta képviselő, Sápi Zsomborné képviselő, 
Fekete Zsolt képviselő és Orbán Antal képviselő írta alá az indítványt. A képviselő indítvánnyal 
kiegészítve küldtük el a megkeresést a Mizse Sport Kft.-nek, hogy ezekre a kérdésekre is 
kapjunk válaszokat. A válaszok megérkeztek és a dokumentációk, amely kérdés volt. Néhány 
információ, ami a levélben szerepelt már rendelkezésre álltak. Fűzy András március 20-án a 
kért határidőre megküldte az anyagot, amely az előterjesztésben látható ás választ adott azokra 
a kérdésekre, amelyek a költségekkel kapcsolatosak. Átadnám a szót Fűzy Andrásnak, hogy 
néhány mondattal egészítse ki a napirendet.  

Fűzy András: Szép jó napot kívánok mindenkinek! A kérdésekre a választ 20-án megküldtük. 
Az egyik rész kimaradt. Az összegyűjtött támogatásoknak jelen állása szerint 127.430.506 
forint van a letéti számlán. Ezt odaadom Jegyző Úrnak. A másik pedig a kérdést pedig pontosan 
idézem „Püspök Úr pénze”. Először nem tudtam értelmezni, de aztán Polgármester Urat 
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felhívtam és szóban tájékoztatott, hogy mely a Püspök Úr pénze.  Semmilyen egyház nem 
vagyunk, hogy a Püspök Úr pénzével rendelkeznénk. De Püspök Úr pénzéről 
bankszámlakivonatot körbe tudok adni. Elnézést, de vannak privát befizetők, hiszen a tagsági 
díjat erre a letéti számlára fizetik be a szülők, illetve a gyerekek az Akadémián és ezt nem állt 
módomban a személyes jogviták miatt kiadni. Elhoztam magammal a március 8-i 
bankszámlakivonatot, ezt körbe fogom adni. Az általunk vállalt támogatásnak meg van a 
fedezete. Részemről mással nem tudom kiegészíteni, a többit írásba foglaltuk és egyéb más 
kérdéseket írásban megválaszoltuk, illetve a kiviteli terveket nem csak elektronikusan, hanem 
nyomatott formában is eljutattuk az önkormányzat részére.  

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Tessék, lehet kérdést feltenni! Sebők 
Mártának átadom a szót. 

Sebők Márta képviselő: Köszönöm szépen a szót. Mivel nagy a társadalmi igény Lajosmizsén 
az új sportcsarnok iránt, ezért néhány képviselő társammal döntöttünk a mellett, hogy 
tájékoztassuk a lakosságot az új sportcsarnok építésével kapcsolatban. Ezúton szeretném 
megköszönni Polgármester Úrnak, hogy lehetővé tette, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk ezt az 
ügyet. Megköszönöm Fűzy András Úrnak, hogy eljött és tájékoztatást adott és fogadni tudott a 
sportcsarnok építésével kapocsaltban. Polgármester Úrtól az elmúlt négy évben néhányszor 
kérdeztem már bizonyos dolgokat, kértem adatokat. Néhány dologra azonban kielégítően a mai 
napig nem kaptam választ. Az utolsó testületi ülésen is kérdeztem már és már előtte is 
kérdeztem már és most újra megkérdezném. Ki a felelős a lajosmizsei csarnok építési 
projektért? 

Basky András polgármester: A csarnok építési projektért egy ember nem tud felelős lenni, 
nyílván alapból magamra vállalom. Nyilván Jegyző Urral is konzultálunk, Szilágy Ödön 
kollégával és jogi kérdésekben dr. Mátyus Béla tud segíteni. Felelősként nevezzünk ki engem.  

Sebők Márta képviselő: Én is úgy gondolom, mert Polgármester Úr hozta a csarnoképítési 
ötletet a Képviselő-testület elé a finanszírozási konstrukcióval. Polgármester Úr folytatta a 
tárgyalásokat a csarnok építésével kapcsoltban. Most azt szeretném megkérdezni, hogy 
kivégezte a tervezési, engedélyezési, közbeszereztetési, pénzügyi források összehangolását? 
Tehát az összehangolási folyamatot ki végezte? Nagyon fontos ez a kérdés azt gondolom. 

Basky András polgármester: Miután az egész beruházás megvalósítása a Mizse-Sport Kft.-
én keresztül történik. Az ezzel kapcsolatos dolgok a megrendelések, a terveknek az egyeztetése, 
azoknak az engedélyeztetése, az összes olyan feladat, amely a sportcsarnok építésével 
kapcsolódik az minden a Mizse-Sport Kft. keresztül történik.  

Sebők Márta képviselő: A pénzügyi források megteremtése a Mizse-Sport Kft. feladata volt? 

Basky András polgármester: A pénzügyi források tekintetében 500 millió forintig úgy állt 
össze a történtet, hogy a 38 millió forintot induláskor átutaltunk, eltettünk 51.800.000 forintot 
Képviselő-testületi döntés alapján 2017. 2018. 2019. évi költségvetésben is benne van, illetve 
a Széchenyi Kosárlabda Akadémia által kezelt 60 millió forint, ami a beruházáshoz 
kapcsolódik. A további költségeknél a TAO keretet vállaltuk. A TAO keret tekintetében közös 
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feltöltési szándék volt a Széchenyi Kosárlabda Akadémia és a Mizse-Sport Kft., illetve az 
Önkormányzat Képviselő-testület. Lajosmizse is vállalt e tekintetben felelősséget.  

Sebők Márta képviselő: Értem, köszönöm szépen! Én azt gondolom, hogy az Önkormányzat 
tekintetében ennek a beruházásnak mégis a gazdája a Polgármester Úr, maradjunk ennyiben.  

Basky András polgármester: Mondtam mást? 

Sebők Márta képviselő: Ez az ő felelőssége. A következő a kérdésem. Ki a felelős azért, hogy 
2015. júniusában, amikor először kinyilvánította a Képviselő-testületet, hogy sportcsarnokot 
szeretne építeni Lajosmizsén, aminek már lassan négy éve. A négy év alatt nem épülhetett meg 
a sportcsarnok Lajosmizsén miközben az egész országban sportcsarnok építési hullám söpört 
végig. Ehhez megvolt a megfelelő politikai akarat, ehhez megfelelő pénzeszközök álltak akkor 
rendelkezésre az elmúlt négy évben. Hogyan történhetett meg az, hogy négy év alatt ez nem 
valósult meg, amikor az építési engedélyt három évre adják, valószínűleg azért, mert optimális 
idő a beruházás befejezéséhez.  

Basky András polgármester: A teljes felelősséget nem vállalnám magamra, hogy csak én 
vagyok a felelős azért, hogy itt tartunk.  Azok a körülmények, amelyek jelen pillanatban az 
építőiparban, a tervezői hálózatban megjelennek, azt gondolom, nem csinálhatunk úgy, mintha 
nem lennének. Ha a beruházás csettintéssel haladhatna tovább mindenki láthatja, hogy nem így 
működik. Látjuk az összes projektünkön mi magunk Lajosmizsén is, de aki nyitott szemmel jár 
láthatja az egész országban milyen nehéz helyzet van az építő ipar tekintetében. Nem akarok 
azzal huzakodni, de nyílván így van a Mercedes beruházási is csúszik, pont ezen okból 
kifolyólag. Ez egy olyan hosszú folyamat és annyi apró részleten áll vagy bukik az egészen a 
dolog, hogy ezeket a dolgokat így rászórni valakire a felelősséget és most akkor felmutatni, 
hogy igen itt van kérem szépen az az ember, aki a hibás - nem helyén való. Én a magam részéről 
lehetőségekhez mérten annak érdekében, hogy a projekt haladjon előre mindig megtettem 
mindent. Nyilván olyan körülményekre, amelyekhez nincs befolyásom, azokat én sem tudom 
átlépni. 

Sebők Márta képviselő: Úgy gondolom 2015. és 2016-ban nem volt ennyire túlterhelt az 
építőipar, mint 2018. évben. 

Basky András polgármester: Az még a tervezési időszaka volt.  

Sebők Márta képviselő: Ebben az ügyben az a kellemetlen, hogy az építési szándék 
kinyilvánításától kezdve napjainkig több száz milliós kár érte ezzel az önkormányzatot, az 
építőiparban tapasztalható áremelkedés miatt.  A kronológiájában végig nézzük a történetet 
2015. júniusában kötöttük meg az első szerződésünket a csarnok építésével kapcsolatban. Két 
héten belül elutalt az önkormányzat 38.300.000 forint önrészt, tehát a beruházás önerejét. 2016. 
áprilisában megvolt az érvényes építési engedély. 2016. májusában új szerződést kötöttünk egy 
négyoldalú megállapodást, amely a sportcsarnok építésére vonatkozik szintén. Egy 
komfortosabb, színvonalasabb, nagyobb alapterületű sportcsarnokot ígértek a szerződéskötők 
ebben a szerződésben. 2016. őszére ennek megfelelően módosításra kerültek az engedélyek is. 
2017. áprilisában elkészültek a kiviteli tervek. 2018. évben két érvénytelen közbeszerzési 
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eljáráson voltunk túl. Mi történt 2017. áprilisa és 2018. első sikertelen közbeszerzés között? 
Miért vártunk a közbeszerzésre, majdnem egy évet?  

Basky András polgármester: Miért vártunk egy évet a közbeszerzéssel? Igazából nem tudom.  

Sebők Márta képviselő: Mert itt nagyon értékes hónapok mentek el, közben az árak 
emelkedtek, az építőipar terhelődött. 

Basky András polgármester: Az a becslés, ami alapján láttuk, hogy a sportcsarnok mennyibe 
fog kerülni láttuk, hogy 500 millió forintba nem fog beleférni. Próbáltuk azokat a lehetőségeket 
keresni, ami csarnok megépüléséhez kell. Végül az a verzió lett, amiben most is benne vagyunk. 
Ami pénzt bele tudunk tenni, illetve a hiányzó forrást kormányzati segítség útján megszerezni.  

Sebők Márta képviselő: Hogy fordulhatott az elő, hogy egy év alatt két sikertelen 
közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le? 

Basky András polgármester: A közbeszerzéseknek van egy ilyen sorsa. Elindul a 
közbeszerzés és bizony vannak olyan esetek, amikor egy, kettő vagy három közbeszerzés is 
kevés. Volt már nekünk is ilyen esetünk. Ezeket lehet kezelni. A közbeszerzés lezajlik és jöhet 
egy szabálytalansági eljárás vagy valaki észreveszi, hogy hibát vétet benne. 

Sebők Márta képviselő: Valaki megtámadta egyébként ezt a két közbeszerzést? 

Basky András polgármester: Nem támadta meg. Az első közbeszerezésnél nem feltételes 
közbeszerzésként lett kiírva. A szerződés feltételesen lett volna kötve, de ez így kevés lett volna. 
A második esetben be lett ikszelve, hogy a Közbeszerzési törvény 70. §-t alkalmazzuk, innentől 
kezdve egy árajánlattal nem kihirdethető az eredmény.  Ez beikszelésre került, egy ajánlat 
érkezett be. Így azt gondoltuk, hogy az a legtisztább, ha nem futunk bele abba a helyzetbe, hogy 
valamikor kiderül az, hogy a közbeszerzés nem volt szabályos.  

Sebők Márta képviselő: Az ikszelés általában adminisztrációs hiba. 

Basky András polgármester: Nem. 

Sebők Márta képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy ki bonyolította le ezt a közbeszerzést? 

Basky András polgármester: A Kozma György ügyvédi irodája.  

Sebők Márta képviselő: És mennyibe került ez a két közbeszerzési eljárás?  

Basky András polgármester: Ezt én nem tudom, mert nem én indítottam a közbeszerzést. 

Sebők Márta képviselő: Azt hiszem, hogy ezt behoztad egy soron, amit kiküldtél nekünk. Ott 
azért tetemes összegek vannak. Ki fizeti ezt egyébként a két sikertelen közbeszerzést?  

Basky András polgármester: A Mizse-Sport Kft. Akármilyen beruházásról beszélünk, olyan 
beruházás, ahogy a tervekben elkezdtük és úgy szeretnénk megvalósítani olyat még nem tudunk 
felsorakoztatni. Sportcsarnok beruházásnál is előfordulhatnak olyan plusz költségek, amelyek 
első körben nincsenek bekalkulálva. Nyílván az, hogy kifizeti ezt a közbeszerzést, ha az 500 
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millió forintos közbeszerzésről és a sportcsarnokról beszélünk, akkor ezek a költségek a sorok 
között szerepelhettek, mely a közbeszerzés költsége.   

Sebők Márta képviselő: Most hasonlítsuk össze a 2015. évben megkötött háromoldalú 
szerződés és a 2016. évben megkötött négyoldalú szerződés tartalmát. A háromoldalú 
szerződésben a felek az alábbiakat ígérték: Multi funkciós sportlétesítményt ígértek 1834 m2-
en, ebből 1300-1500 m2 küzdőtér felület kialakítását ígérték, 400-500 fős multi funkciós 
lelátóval nem mobil lelátóval, hanem multi funkciós lelátóval. Vállalták továbbá a csarnok 
szabály szerinti kivitelezését, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadását, 
a beruházó jogerős használatba vételi engedély birtokában teljesíti a tulajdonos részére. 
Mindezt vállalták a szerződés szerint 291 millió forintért. A négyoldalú szerződés, amit egy 
évvel később kötöttek a négyoldalú szerződésben ígértek 1359 m2 küzdőteret, 300 fős mobil 
összetolható lelátóval, ami minőségben meg sem közelíti az előzőt, amit a szerződésben leírtak. 
1886 m2 alapterületű csarnokot, mindezt 498 millió forintért. Tehát ez az új sportcsarnok 30-36 
m2-el nagyobb, a multifunkciós lelátóból lett egy mobil lelátó, ami sokkal kisebb és 200 millió 
forinttal többe kerül. Az első sikertelen közbeszerzés 887 millió forintba került, a második 
közbeszerzés 987 millió forintba. 2015 júniusától 2018 decemberéig 3 és fél év alatt mintegy 
350%-os áremelkedés jelent. Véleményem szerint ebben az időszakban nem volt 
Magyarországon ekkora infláció. Ezt az áremelkedést nem támassza alá a KSH által közölt 
statisztikai adat. Én úgy gondolom, hogy nem Venezuelában élünk, ott vannak ilyen mértékű 
inflációk. Tehát én azt gondolom az összes körülmény figyelembe véve, hogy a Képviselő-
testületet megtévesztették. Megtévesztették részben a csarnok beruházási költségével 
kapcsolatban, részben pedig a 38,3 millió forint elutalt előleggel, amit mi önrészeként utaltunk 
a beruházáshoz és később kiderült, hogy ez támogatás. Továbbá megtévesztés történt ott is, 
hogy nem készült részletes költségvetés és kimutatás arra vonatkozóan, hogy a Mizse-Sport 
Kft.-ét fenntartási, illetve működési költségeit meddig kell finanszíroznunk, ez mekkora összeg 
és mennyivel terheli Lajosmizse Város költségvetését. Az összes körülményt figyelembe véve 
ezért én kezdeményezem a ma is hatályban lévő 2016. évben kötött négyoldalú megállapodás 
2g) pontjában rögzítettek szerinti felmondását, továbbá kezdeményezem azt is, hogy a felek 
számoljanak el egymással az elutalt 38,3 millió forint vonatkozásában. Én úgy gondolom, hogy 
itt valaki nagyon nagy veszteséget okozott Lajosmizse Város költségvetésének. Ezt ki kell 
deríteni, hogy ki a felelős. Feltétlenül ki kell deríteni. Mivel a 2019. évi költségvetésünkben 
nem szerepel a tartalék soron szabad pénzeszköz és a következő év költségvetésében sem 
látszik, ezért álljunk el a csarnok építési szándéktól mindaddig még a megfelelő anyagi 
eszközök nem áll rendelkezésre. Polgármester Úr korábban mondta, hogy nagy beruházások 
előtt állunk, ott elköteleztük magunkat, tehát meg kell várni, hogy megfelelő pénzeszköz 
rendelkezésre álljon.  Ezzel együtt nem győzőm hangsúlyozni, hogy a csarnokra igen nagy 
szüksége van a városnak. Arra kell törekednünk, hogy ez az új létesítmény minél előbb 
valósulhasson meg. A Képviselő-testületi ülés előtt kiosztottam mindenkinek egy határozati 
javaslatot, amely arról szól: A 2019. március 28-i rendkívüli testületi ülés új sportcsarnok 
beruházásával kapcsolatban a határozati javaslat. 



8 
 

1. Az új sportcsarnok építésével kapcsolatos jelenlegi helyzet ismeretében javaslom, a 
2016. május 20-án kötött négy oldalú együttműködési megállapodás részünkről történő 
felbontását, a ma is hatályban lévő Együttműködési Megállapodás 2/g pontja szerint. 

2. A szerződésben érintett felek számoljanak el egymással 30 napon belül. Ezt követően 
az elszámolás ellenőrzésével bízzuk meg dr. Csikai Zsolt urat Lajosmizse Város belső 
ellenőrét. 

3. Az Együttműködési Megállapodás 8. pontja értelmében vegyük le a napirendről az új 
sportcsarnok építésének ügyét mindaddig, amíg az önkormányzat részéről szükséges 
saját forrás nem áll rendelkezésre.  
 

Egyébként nagyon szeretném megkérdezni Polgármester Úrtól, hogy amikor a közbeszerzési 
eljárásoknak volt valami eredmény arról miért nem tájékoztatta a Képviselő-testületet? Miért 
nem hoztunk határozatot arról 15 napon belül a Képviselő-testület vállalja vagy nem vállalja, 
akarjuk-e a sportcsarnok építését vagy nem? Ez tudott volt ez a második decemberi 
közbeszerzésnek a kimenetele, de erről nem értesültünk csak valamikor februárban. Miért 
történt ez? 
 
Basky András polgármester: Elég hosszú felvezetés volt itt. Igazából megmondom őszintén 
én sem tudom hol kezdjem. Talán ott kezdeném, amikor ez az egész sportcsarnok beruházás 
lehetőséget idehoztam a Képviselő-testület elé, akkor azt láttam, hogy vannak képviselők, akik 
az egész beruházási procedúrát nem látják át, nem támogatják. Többször volt rá példa, hogy 
egy-egy döntésnél tartózkodással, vagy nem támogatással szavazott a sportcsarnokkal 
kapcsolatban. Amióta polgármester vagyok azóta azt szerettem, ha bármilyen döntést hozunk, 
az egyhangú legyen. Azt gondolom ebben egész jók vagyunk, mert az egyhangú döntések 
aránya igen magas a Képviselő-testületen belül, mert ha mindenki megszavazza, mindenki 
támogatja onnantól kezdődően mindenki érdeke, hogy a csarnok megvalósuljon. Amikor valaki 
úgy dönt, hogy ezt a projektet nem támogatja, onnantól kezdődően mindig van egy két ember, 
akinek az az érdeke, hogy nem szavazta meg és be tudja bizonyítani igen akkor nekem volt 
igazam. Sajnos a sportcsarnok építésével kapcsolatosan, amikor indult a dolog, akkor is 
érződött a dolog, hogy ezt nem mindenki tudja támogatni. Eljutottunk most valameddig a 
sportcsarnok építésénél, ha rossz döntést akarunk hozni, akkor tegyük meg, hogy nem tesszük 
meg még azt az egy lépést, mely alapján kormányzati támogatással megépülhessen ez a 
csarnok. Ez egy olyan lehetőség, amit nem hagynék ki. Kapunk támogatást, nem kapunk 
támogatást azt nem tudom megmondani előre, nyílván próbálunk lobbizni érte. De ha most ügy 
döntünk, hogy nem építjük meg az tuti biztos nem lesz megépítve. Ezt a döntést nem 
támogatnám és javasolnám, hogy ne is szavazzunk arról, hogy a beruházást ebben a formában 
nem támogatjuk, mert visszalépünk. Az elszámolás tekintetében miután tavaly évben is volt 
elszámolás és most is van elszámolás. Mi történik? Elszámol, kiderül, hogy a 38 millió forint 
olyan dolgokra felhasználódott, amely egyébként szerződésileg aláírtunk, akkor nem jutottunk 
semeddig sem? De, van egy tervünk, amit előbb vagy utóbb meg tudunk valósítani. Ebben a 
helyzetben, ha lépünk, akkor az a lépés, hogy előre haladjunk. Olyan helyzetben nehéz az 1 
milliárdos csarnokot építeni, amikor Képviselő-testület kinyilvánítja azt jogosan, hogy ebben a 
pillanatban nem tudunk további forrásokat hozzárendelni a sportcsarnokhoz, mert vannak 
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dolgok, amelyek ezt megelőzik. Szavazzuk már meg azt esetlegesen kormányzati támogatással 
a sportcsarnok megépüljön. András mondtad, hogy szeretnél reagálni. 
 
Fűzy András: Köszönöm szépen a lehetőséget! Néhány szóban kommentálnám az 
elhangzottakat. Felelősség kérdése egy jól körülírható indok. A Mizse-Sport Kft. a felelős. Arra 
rakom a felelősséget, hogy ki volt a felelőse annak, hogy születtek esetleg hibás döntések. 
Mondatjuk azt, hogy a Mizse-Sport Kft.-nél lehet keresni a felelősöket. Az egy másik kérdés, 
hogy volt-e olyan, ami miatt kárt okozott a beruházó a városnak, illetve saját maga akart kárt 
okozni, vagy mondjuk olyan vis maior és egyéb más körülmények befolyásolták a beruházást, 
ami miatt bizonyos dolgok nem olyan ütemben valósultak meg, ahogy mi szerettük volna. 
Képviselő Asszony felsorolt több tételt és időpontokat és ez teljesen rendben van. 2016. év 
végére volt építési engedély, amit módosítani kellett. A módosított építési engedély után 2016. 
év végén kaptuk meg a minisztériumtól a jóváhagyó határozatot. Onnantól kezdve kettő év állt 
rendelkezésre. Az elsőből ki is estünk, mert december 19-én jött meg a minisztériumból a 
döntés. Gyakorlatilag a 2017. év és a most folyó időszakot tudtuk tölteni, folyamatban van a 
2018-as feltöltése 2019. május 31-ig, de ezt Márti jobban tudja, mint én, hiszen könyveléssel 
foglakozik. Hosszabb időszak volt, hiszen a kiviteli terv készítés zajlott. A kiviteli terv készítés 
után létrejött egy racionalizálás, aminek 2017. év végén kaptuk meg a kiviteli terveket. A 
racionalizált változatokat átnéztük, megnéztük van-e benne hibajavítás, szükség van-e rá vagy 
nincs, történt minden egyes pontban és a kiviteli tervek és hatósági engedélyeztetésnél, illetve 
hatóságokkal történt egyeztetés megelőzően a kivitelezésnél fellépő hatósági problémákat és 
amikor ez megtörtént akkor tudtuk először 2018-ban kiírni a közbeszerzést. Az első 
közbeszerzés nem is akarok belemenni elbukott. Néhány héttel ezelőtt nyilvánította a 
közbeszerzési tanácsadó érvénytelenné. A közbeszerzésre ráhatásunk vagy befolyásunk olyan 
szempontból nincs, hogy sem a Mizse-Sport Kft. sem a Polgármester Úr, sem a testület nem 
végezhet közbeszerzést, magyar törvények szabályozzák erre megfelelő szakvégzettséggel, 
biztosítással különböző kamarai tagsággal igazolt szakember végezhet közbeszerzést. Egy ilyen 
közbeszerzési tanácsadót kértünk föl. A második esetben van egy jogi értelmezési kérdés. Azt 
mondta Polgármester Úr, ha már felelősségről beszélünk, felelős városvezetőként nem akarja 
azt a szituációt, amit mondjuk három jogász másféle képen értelmez. Belehetett volna vinni egy 
ilyen beruházást szerintem a Képviselő-testület elé, aki sok olyanra mondhatta volna és 
feszegethette volna a felelősség kérdését, esetlegesen a kivitelezés közben kiderül, hogy valaki 
közbeszerzési bizottság részéről azt mondja, hogy ez véleményes és ezt egyáltalán nem lehetett 
volna lefolytatni ezt az eljárást. Azt mondom, ha van egy felelősség, akkor a városvezető és a 
politikai felelősség is a helyes döntés érdekében. Beszélt még az első szerződésről és a második 
szerződésről. Az első szerződés módosítását szeretném helyesbíteni, mert az akkor testületi 
döntés kivonata meg van, tehát hatályon kívül helyezte a testület az első szerződést. Hatályon 
kívül és megszüntetésre kerülő szerződésre ne hivatkozzunk a jogászok tudják, hogy mi a jogi 
háttere és miért ne hivatkozzunk. Nem a 2015. évben megkötött szerződés lett módosítva, 
hanem hatályon kívül lett helyezve, megszüntetésre került és egy új szerződés kötöttünk 2016. 
tavaszán. Pontosítsak és ez nagyon fontos kérdés, mert nem mindegy, hogy valamit módosítunk 
és újat adunk ki, vagy gyakorlatilag eltérünk a továbbiaktól. A közbeszerzés díjazása is 
felmerült. Közbeszerzésre egyetlen egy forint díjat nem fizetett ki a Mizse-Sport Kft. A 
közbeszerzőnek jeleztük, hogy ők hibát követtek el. Véleményes volt a közbeszerzés eljárás 
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mind a két esetben, ezért addig nem fizetjük ki az eljárásdíjukat. Követelésként sem tudjuk 
feltüntetni, mivel nem számlázták ki felénk és teljesítés igazolást nem állt módunkban kiállítani. 
Ez is szakmába vág Mártikának, ebben az esetben követelésként sem tudom beállítani a 
könyvbe. Van egy megállapodás, ami alapján, ha elvégzik a munkájukat megelégedésünkre, 
akkor természetesen a díjat ki fogja fizetni a beruházó abban az összegben, amely 2016-ban 
megkötött megállapodásban pontosan le van fogalmazva és körül van írva, hogy a beruházás 
mértékének hány százaléka és mekkora értéke lehet a közbeszerzési pályáztatásra fordítható 
összeg. Evvel az összeggel tudunk gazdálkodni, ebbe kell beleférni a közbeszerzőnek és ezzel 
kell nekünk elszámolni akkor, már ha ez a kifizetésre került, addig nem tudunk. Az összes többi 
költség a kft-nél átlátható, nyugodtan kérdezhetnek, nincs köztartozása, nincs beszállítói 
tartozása, bértartozása, a versenyeztetésnek és talán a sporttörvényeknek eleget tett. A 
beszámolási kötelezettségeit leadta. A pályázat meghosszabbítását elvégezte. A kft. 
működtetésével kapcsolatos kérdéseket nyugodtan fel lehet tenni. Nem rég fejeződött be a belső 
ellenőrzés és ezzel kapcsolatban is tudunk válaszolni, tudjuk igazolni ezeknek a hátterét. Emiatt 
teljes mértékig nyugodtam alszom. Az első sportcsarnok tervnél beszélgettünk és itt jött a 
félreértés a Püspök Úr pénze és egyéb más kérdések. Szeretném és többször tényleg nem 
szeretnék erről beszélni, mert mindig hajánál fogva elő van rángatva a kérdés. Ott egy olyan 
szituáció történt, hogy Győrben mi terveztünk a Katolikus Egyház egyik intézményének egy 
fejlesztést, amelyben ebből a társasági adókertből elnyert keretösszeget, ez 280 millió forintra 
volt maximálva. Ott az a döntés született, hogy a Győri Püspökség nem kívánja támogatni ezt 
a csarnokfejlesztést más okok miatt. Ezt tiszteletben lett tartva és felajánlottuk azt a lehetőséget, 
hogy ne térjünk el ettől, ha szükség van esetleg Képviselő Úron keresztül ajánlottuk föl, akkor 
ezzel a keretösszeggel tud csatlakozni a TAO programhoz és eltud indulni a TAO program útján 
Lajosmizse, hogy a csarnok létrejöhessen. Az első pillanatban, amikor a Képviselők-testület 
tagjait meghívtam Győrbe és bemutattam annak a terveit és az ott épített akadémiai 
központunkat már akkor magasabb volt annak a beruházási költsége és ezt nem is titkoltuk el. 
Az volt a cél, hogy be tudjunk lépni ebbe a rendszerbe és ezért történt 2016-ban, amikor 
felmértük az igényeket a tervezőkkel közösen ebben a teremben tartott egyeztetésen több ízben 
– beadtunk egy olyan költségvetést és újra kiegészítjük a korábbi beadványunkat és 
gyakorlatilag ez alapján hozzuk el a határozat által a szövetségnek, ami meg is történt 2016. év 
végén. Tehát még egyszer mondom, nem azt történt, hogy bármit 280 millió forintért ígértünk, 
hanem ez volt a lehetőség, hogy tudjon az önkormányzat csatlakozni ehhez a programhoz. Ez 
elkészült, elnyert pályázati keret volt egészen más műszaki tartalommal. Ezért kellett megtenni 
a műszaki tartalom kiegészítéseket, a tervezéseket, a geodéziákat, telepmegosztás, közművek, 
közműkiváltás, közmű gáz szolgáltatással egyeztetés. Műszaki osztályon megfogják mondani 
6 vagy 7 hónapig könyörögtünk a GDF-nek, hogy válaszoljon a gázmű kapacitásról, itt vannak 
a folyamatos levelek, kérelmek, engedélyezetési eljárás első körben, módosított 
engedélyeztetési eljárás második körben és utána kiviteli tervek, kiviteli tervek felülvizsgálata, 
racionalizálása, elfogadtatása és újra az alapján műszaki tartalmak kiírása árazatlan 
költségvetés és árazott költségvetés megtétele. Nem olyan egyszerű árazott költségvetést és 
kettőt kell a közbeszerzés mellé prezentálni. Ezek azok a pontok, amik csak közben hónapok, 
hetek mennek előre és persze úgy érzékeli, aki nem ezzel foglalkozik nap, mint nap és ez 
teljesen jogos felvetés, hogy nem zajlik folyamat. Az építkezésnek mindig egy látványos dolog, 
hogy a földből kinő valami. Én ezt megértem, de itt mezőgazdasággal foglalkoznak a 
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környéken, hogy a földből kinő a kukorica és az nem úgy működik, hogy előtte nem kell 
munkálatokat megtenni a földdel. Csak belegondolunk és csettintünk egyet másnap már meg 
van. Ezt tudjuk, hogy nem így működik. Multifunkciós csarnok lelátót többször említette. 
Ugyanaz, az hogy multifunkcionális valami az azt jelenti, hogy több funkcióra használható ez 
a multifunkcionális jelentése. Ezt mobil lelátóval lehet elérni, hogy több funkcionális legyen a 
terem és több funkciót lehet használni belőle. A több funkciós és multifunkciós lelátónak a 
technikai megoldása az a kérdés, hogy mobil lelátó vagy nem mobil lelátó. De nem mobillal 
nem lehet megcsinálni, mert akkor nem lesz többfunkciós vagy attól függ, hogy milyen funkciót 
szeretnénk. Az a lényege ennek a technológiának, hogy több fajta hosszúságú sorban lehessen 
kinyitni, meglessen oldani, azt hogy a pálya közepén becsukjuk a másik oldalon kinyissuk. 
Attól függ, milyen rendezvény van, milyen sportmérkőzés van és annak milyen előírásai 
vannak, milyen kulturális egyéb más közösségi rendezvényt tartanak a sportcsarnokban és 
éppenséggel azt a lelátót hogyan lehet használni. Ebbe belelehet tenni multifunkciós lelátót és 
mobil lelátót. Én bártan vállalom bármikor, ha ez a kérdéskör és ezen áll a Lajosmizsei 
Sportcsarnok, akkor multifunkcionális lelátót fogunk beszereztetni és azon fog megépülni, 
aminek mobil lelátó elemei lesznek. Gyakorlatilag a kettő ugyanazt jelenti. Eltetszett mondani 
és nagyon-nagyon tiszteletreméltó és örülök neki, hogy a veszteség okozás és kár okozás csak 
én nem tudom kinek okozott kárt és kicsoda, miből számolva, miből történt kár? Lajosmizse 
Önkormányzata, amit támogatásként nyújtott ehhez a projekthez, az 38.300.000 forint összeg. 
Ennek különben csak az – ami dokumentálva van - a tervezés és a kiviteli terv készítés és az 
engedélyeztetési költségek körülbelül a 70%-a. Ami az Önöké, hiszen ezt vállaltuk, hogy 
átadjuk és Önök tulajdonába kerül. Ez teljesen mindegy, ezt megvehették volna máskor is, nem 
irracionális ára van le vannak folytatva a meghívásos versenyezetések, kötelező  a TAO 
rendszeren belül. Ez az Önök tulajdona. Az, hogy nem kapnak a pénzükért semmit ez így nem 
igaz. Püspök Úr pénze… mosolyogtam rajta persze lehet, hogy kínomban.  
 
Sebők Márta képviselő: Öntől hallottam ezt a kifejezést, nem én találtam ki.  
 
Fűzy András: Akkor azt kérem szépen, ha engem idéznek azt pontosan tegyék, mert vannak 
jogdíjas szerzeményeim is és erre nagyon odafigyelek. Ha kérhetném szépen, tisztelettel. A 
püspöki beruházáshoz félretett önerőt támogatásként felajánlottuk. Mai napig is letéti számlán 
tartjuk, a papírokat gyűjtjük. Visszakérném a papírt, mert privát számla adatok vannak rajta és 
ezt nem adhatom ki, mert a gyerekek befizetései is rajta vannak. A bankból kikértem egy 
igazolást, amit elhoztam, hogy látszódjon. Több is van rajta, elmondhatom nyilvánosan, mert 
dönthetek róla 76.587.618 forint volt a letéti számlán március 8-án. Akkor jött a kérés és akkor 
kértem a kollegákat, ha hoznak egy kivonatot  azt igazoltassák le a bankkal. Megfelelő 
fedezettel rendelkezünk, arról nyilatkozhassunk a támogatást nyújtunk, vagy nem nyújtunk a 
beruházáshoz. Mindeddig még nem tettük azt, hogy ezt a nyilatkozatunkat visszavontuk volna, 
hozzáteszem, olyan szektorban dolgozom főleg a sport terén támogató támogatást nyújt, akkor 
nem kérem el a bankkivonatát, hogy ezt a támogatást valóban kifizeti-e részemre. Általában 
megszoktam köszönni és próbálok a kedvében járni és nem különböző tortúráknak kitenni. Ha 
már püspökség kinek a pap, kinek a papné. Az elszámolással nincsen probléma, nem keletkezett 
fenntartási költsége az önkormányzatnak ezzel kapcsolatban. Egyszer nem fordult az 
önkormányzathoz, hogy legyenek szívesek fenntartani a Mizse-Sport Kft. működését. Többször 
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fordultam az önkormányzathoz és a helyiekhez, hogy próbáljuk megszervezni a kosárlabda 
csapatot. Mi üzemeltetjük, mi fizetjük az edzőt, mi utaztatjuk, mi béreljük a termet, minden 
működési költséget, engedélyek, ruházat, felszerelés most nem akarom mindet felsorolni. 
Vannak bőven kiadások egy csapatnak. Vannak a teremben olyanok, akik üzemeltetnek 
sportklubot és tudják, hogy kiadásokkal is jár. Erre se kértünk senkitől egy forintot sem. 
Minimális TAO keretet 1,5 millió forintot kértünk most az első időszakban, nem voltunk rá 
jogosultak. Abból érkezett támogatás és abból üzemeltetjük a csapatot. Hozzátenném nagyon 
örülnék, ha Lajosmizsén is lenne. Az itteni kislányoknak lenne egy alternatív sport lehetőség. 
Sokkal egyszerűbb lenne, ha Lajosmizse csapata nem Nyugat-Magyarországon játssza a 
mérkőzéseit. Regionális bajnokságok vannak, ezért nem gondolom, hogy ez egy életszerű 
kérdés, de ettől függetlenül Nyugat-Magyarországon játszik Lajosmizse. Örömmel fogadtam 
azt, hogy a kosárpaletta programhoz csatlakozott az iskola, ami azt jelenti, hogy a gyerekek a 
következő kenguru bajnokságon elindulhatnak. És nem csak lányok, fiúk is játszhatnak ebben 
a korosztályban. Fiúk-lányok vegyes csapatot is indíthatnak nem kötelező csak a lányoknak 
versenyezni. Ami nekem egy ilyen evolúciós fejlődés a mi kapcsolatunkban Mártika. Tényleg, 
tehát így Nálad jutott eszembe és annyira kellemes volt egy ideig a mi kapcsolatunk aztán, aztán 
így eltetszik így fordulni Tőlem és ez így nem tetszik nekem. Megmondom miért, tehát az elején 
Nekem az volt a benyomásom, hogy egy nagyon alapos, felkészült gazdasági szakember és 
természetesen ezeken a folyamtokon végigmegy és végigkérdezi és megteszi. És ezzel semmi 
bajom sem volt, mert így kell kinézni a gazdasági élet sőt alapból közpénz területen ott még 
nagyobb figyelemmel kell lenni, úgyhogy nagyon jó érzéseim voltak. Aztán azt hittem utána, 
hogy személyes problémánk van velem és azért lett velem egy kicsit változékonyabb az Önnek 
a közlése, de rájöttem közben a végére, tehát most már  próbálok fejlődni. Tehát mint az ember, 
amikor megtanulta, hogy mire használja kezét, lábát, és most már összeraktam ezt. Követve a 
kőcsiszolás tudományát is megtanultam, itt egyszerűen egy politikai játékról van szó itt, ha 
most 2017-et írnánk, akkor nem volna ilyen problémánk. Csak most hogy jön az ősz és ez a 
felhozatal és az önkormányzati választások és természetesen az ellenzéki székből, mint az előző 
választáson ellenpolgármester jelölt valamit azért csak-csak oda kell szúzni nem nekem. Én is 
András vagyok, de elsősorban másik Andrásnak itt a polgármester úr felé irányoznak. És a 
felelősség kérdése, meg hogy állapítsuk meg, hogy ki-ki mit tett ezért, hát ezek mind erre 
irányúak. Én nem szeretnék partner lenni. Én elmondtam már egyszer, hogy a kosárlabda az 
egy olyan sportág, ahol balról is be kell tudni dobni a ziccert, meg jobbról is. Sőt a tempót meg 
középről. Tehát Én szeretném minket sportolókat, és a sportszakmát ebből kihagynák. Mi egy 
dolgot szeretnénk, hogy legyen itt egy modern létesítmény, legyen hozzá egy megfelelő 
szándék és össz szándéka a városnak. És ez most egy nagy lehetőség, hogy a kormányzat ez 
támogatja, hacsak támogatni kívánja és Én szerintem ez, ha erről az útról letérünk, és meg sem 
próbáljuk akkor úgy fogunk járni, mint az öreg Khon aki évekig imádkozott az Istennek, hogy 
legyen lottó ötöse, aztán 10 év után beszólt neki az Isten, hogy te Khon örülünk neki, csak 
egyszer vegyél lottó szelvényt. Mártika egy lottószelvény, ennyit kérünk.  
 
Sebők Márta képviselő: Vettem. Vettem és remélem, hogy megnyerem az ötöst. Egyébként 
szeretném hangsúlyozni, hogy semmilyen személyes problémám nincs Fűzy úrral Én a magam 
részéről először nagyon örültem neki, hogy idejön ez a csarnok és Lajosmizse városa fejlődik. 
Itt a pénzügy finanszírozással vannak óriási gondjaim és ezek most is így vannak. Tehát most 
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megtudtam Polgármester Úrtól, hogy az első együttműködés, állami együttműködési 
megállapodást, az úgy terjesztette elő, hogy már az aláírás pillanatában sem volt igaz. 
Bocsánatot kérek, Nekem most ebből ez jött le. Ez akkor vicc volt már és a képviselőtestület 
akkor kötelezte el magát az építésre, amikor 290 millióról beszélt. Tehát Én azt gondolom, hogy 
rendben van nem hatályos a szerződés, újragondoltuk 30 m2 200 millióval többe kerül, rendbe 
van, de azóta is elteltek az évek és minden egyes évfordulóján több száz millióról beszélünk, 
ebben a pillanatban is már 1 milliárd körül tart ennek a csarnoknak a beruházása. A következő 
problémám változatlanul, és nem kaptam rá választ, hogy mindenkiben úgy él ez a történet, 
hogy ez a 38 millió 300 ezer forint, ez önrész. A csarnok beruházás önrésze, már tudjuk, hogy 
nem lehet önrész, és már nem is használjuk ezt a szót. Na, most ügye beszélünk itt arról, 
amellett, hogy elkötelezzük magunkat az új csarnok építéssel kapcsolatban. Rendben van, 
kötelezzük el magunkat, de nincs a költségvetésben szabad pénzeszközünk és érzésem szerint 
ez a 38 millió 300 ezer forint nem tudható be önerőbe. Ez nem tudható be ez már elköltésre 
került. Miből finanszírozza Lajosmizse város költségvetése. Az általános tartalék soron 
egyetlen fillér sincs, továbbá már kaptunk a Kormánytól egy elutasító levelet, hogy nem tudják 
támogatni ezt a sportcsarnokot. És nincs rá garancia, azon kívül most sem tudjuk. Nincs egy 
érvényes közbeszerzési eljárásunk, nem tudjuk, hogy a csarnok mennyibe kerül. Igen nagy 
valószínűséggel újabb 100-150 millió forinttal többe kerül, mint amiről eddig tudomásunk volt. 
Miből fogjuk finanszírozni? Egy fillérünk sincs erre. Köszönöm szépen. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Önrész tekintetében Én azt gondolom, hogy 
egy beruházás, akármelyik beruházásunkat nézzük mindegyik úgy néz ki, hogy van, ami építési 
jellegű költség, van, ami tervezés jellegű költség és minden, ami a csarnokra vagy adott 
beruházásra fordítandó költség az egyrészt támogatás, egyrészt önrész. Tehát itt nincs 
különbség aközött, hogy téglát veszünk belőle, ablakot veszünk belőle, vagy telket veszünk 
belőle ez, mind a csarnoképítéshez szükséges forrás. És ami a csarnoképítéshez szükséges 
forrás az én olvasatomban önrész, tehát azt nekünk azt oda kell tenni, anélkül nem fog 
megépülni ez csak technikai jellegű dolog Én azt gondolom, de ami szükséges, hogy ha egy 
engedélyt meg kell kérni az a csarnokhoz szükséges önrész, hogy ha bármi vázrajzmegosztás, 
akármicsoda ez mind pénzbe kerül ez mind arra könyveléstechnikailag arra az intézményre lesz 
ráterhelve. Irénke jelentkezett. 
 
Sápi Tibor alpolgármester és Péli Szilveszter 14.04 órakor kimentek a Díszteremből. 
A Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. 
Sápi Tibor alpolgármester és Péli Szilveszter képviselő 14.05 órakor visszajöttek a 
Díszterembe 
A Képviselő-testület 10 fővel határozatképes. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Köszönöm szépen a szót. A sportcsarnokról, már többször 
beszéltünk és úgy gondolom, ha a Bácsvíz tiszta víz programját nézzük az mennyi idő alatt 
valósult meg?  
 
Basky András polgármester: Hát 10 év. 
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Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: 10 év. Akkor mi a következő időszakban jó pár alkalommal 
fogunk erről beszélni. És a sportcsarnokkal kapcsolatban úgy gondolom érdemes alapvetéseket 
tenni. Alapvetések, hogy Lajosmizsének szüksége van a sportcsarnokra. Ezt a 
szükségszerűséget, célt felismerte a lajosmizsei önkormányzat és célul tűzte ki azt, hogy 
Lajosmizsének, egy új, modern, korszerű, sok-sok féle funkciónak megfelelő sportcsarnokot 
építsen. Úgy gondolom, hogy ez az alapállás és ebből ez a szándék és ebből kell kiindulnunk 
és dolgoznunk. Az is egy alapvetés, hogy a megvalósulás során jogszabály, törvényesség, 
közpénzekkel való elszámolás és minden ezzel kapcsolatos törvényeket, jogszabályokat be kell 
tartani. Úgy gondolom, hogy ehhez azért hozzá tehetünk egyéb szempontokat is. Elsősorban 
őszinteséget, és másod sorban egyszerűséget. Őszinteséget illetően két féle dologra gondolok, 
hogy a közérdek mellett úgy tűnik, egyéni érdekek is vannak és itt a közelgő választásokra és 
kampánytevékenységre gondolok egy negatív kampány Lajosmizsén. Hibás döntés? Inkább az, 
hogy mi az, ami megvalósult és mik a következő céljaink, amitől fejlődne Lajosmizse. Úgy 
gondolom, ha ebben lenne összefogás hasznosabb lenne, jobban hasznosulnának az energiák. 
Az őszinteséget a szakmára is fogom érteni. Hiszen az időveszteség elsősorban abból a szakmai 
tévedésből alakult ki, amit ügy már az elmúlt időszakban a sportcsarnok tervezéséből 
megörökölt az önkormányzat. Tehát ez a bizonyos egyszerűsített, kisebb sportcsarnok, ez az 
egyszerűbb lépték, mert hát az azért volt, mert ahhoz volt lobbi érték, lobbi előny. Ezt ne 
felejtsük el. Ez lett, ez a pálca lett tovább hozva. Ez a staféta bot. És nyilvánvaló 2015-ben az 
időveszteség ebből adódik. Mert 2015-ben elkészült ennek a terve és kiviteli engedélye, majd 
a szakma felismerte a tévedését 2016-ban ezt átdolgozta. Átdolgozta és átdolgoztatta kész a 
tervet és a kész működési engedélyét és az alapvető időveszteség ebből adódik 2015. és 2016. 
így gallyra ment. Ezt követően ugye halottuk, hogy egy időben indult a forrásszerzés és a TAO-
t pályáztuk, meg van egy lezárt éve a 2017. A 2018 meg még folyamatban, még mindenki 
hatezer fele szaladgálhat, rohangálhat és keresheti a forrást ehhez. Na most hogyha ezen az úton 
haladunk és nagyon sok döntést építkezéssel hoz meg a lajosmizsei önkormányzat  és itt ezeket 
az előzményeket és meghozott döntéseket figyelembe véve és a Sebők Mártának a javaslatát 
figyelembe véve, az első hogy ezt a szerződést szüntessük meg. Én azt mondom, hogy a 16-os 
szerződést nem szabad megszüntetni, mert a fürdő vízzel együtt a gyereket nem szabad kidobni, 
hiszen ott abban a kiviteli költségeket, ha nézzük, ami közel 1 milliárd forint. Abból azért már 
vannak TAO pénzek, 127 és fél millió forint. Az előbbi Püspök Úrnak a pénze már közel 60 
millió. Az már ügye közel 200 millió és úgy gondolom, hogy ezeket a pénzeket azért nagyon-
nagyon nem szabadna csak így kibillenteni az ablakon. Első pontban kapcsolatba ezért a 
javaslatom, az aktualizálás. Annak a 2016-os szerződésnek a mai időszakra, mai állapotra 
aktualizálása. A kettes pont, ügye, a Csikai Úr révén az elszámoltatás megtörtént. Láttunk róla 
dokumentációt, bizonylatot. Megtörtént az elszámoltatás és az elszámolás és ennek az 
ellenőrzését is már dr. Csikai Zsolt Úr ellenőrizte. Egymillió valamennyi összeg volt, amivel 
időarányosan nem tudott a György elszámolni, úgy hogy, úgy gondolom, hogy el fog tudni 
számolni. A hármas ponttal kapcsolatban, hogy akkor fogjunk hozzá, amikor rendelkezésre áll 
a pénz. Ezzel semmit nem tudunk csinálni. Az életbe Lajosmizsén semmiféle fejlődés nem 
lenne. Először van a terv és utána történik a forrásszerzés. Amióta Én képviselőként dolgozom, 
vagy részese lehetek az önkormányzati projektnek és célkitűzéseknek ez, mindig így történt, 
hogy megvan a szükséglet, arra van egy szakmai célmeghatározás és azt követően történik a 
forrás szerzés. Az, hogy először majd  akkor fogjunk hozzá és addig napoljuk a sportcsarnokot, 
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amíg pénz nem lesz és ha már megvan a forrás akkor kezdjük el a sportcsarnokot megvalósítani. 
Úgy gondolom, hogy az egy hibás álláspont. Tehát megvan a célkitűzés, annak megvan a terve, 
most már a szakma is letette a maga álláspontját, megvan a kiviteli terv az építés engedély 
kérem szépen ennek alapján, megtörténik az újabb közbeszerzési eljárás akkor  zajlódhasson az 
a bizonyos forrás szerzés és mi tisztelettel fogjuk kérni Magyarország Kormányának a 
segítségét ebben a kérdésben. És úgy gondolom, hogyha ezt a menetrendet betartjuk és továbbra 
is napirenden tartjuk a sportcsarnoknak a témakörét és ennek érdekében dolgozunk, hogy 
legyen sportcsarnokunk, akkor lesz sportcsarnokunk. Köszönöm szépen. 
 
Sebők Márta képviselő: Reflektálni szeretnék Irénkére. A határozati javaslat második pontja, 
amiben kérem, hogy számoljon el a Mizse Sport Kft. Én úgy tudom, hogy kimutatások érkeztek, 
eredeti bizonylatok és szerződések nem érkeztek az elszámoltatás tekintetében. Akkor Én ezt 
nehezen tudom elszámoltnak tekinteni, de majd Csikai Úr ezt meg fogja mondani, hogy 
érkeztek-e számlák és szerződések. A másik meg a határozati javaslat harmadik pontja. Ott egy 
szó kimaradt. Szükséges önrész saját forrásra bocsájtva. Ez gépelési hiba nem az 1 milliárd 
forint nincs meg, hanem az önrészre nincs pénzünk. Köszönöm szépen. 
 
Sápi Zsomborné képviselő: Köszönöm a szót. Én 2015-ben nem voltam képviselő, hanem a 
pénzügyi bizottság tagja voltam. Nem vagyok benne biztos, hogy a testületi üléseken olyan 
figyelemmel vettem részt onnan a nézőtérről, mint képviselőként már részt veszek. Inkább 
2016-tól tudok pontosabban nyilatkozni. Én nagyon-nagyon örvendetesnek találtam és azt 
hiszem mindig azzal szoktam kezdeni, hogy nagyon fontos a sportcsarnok Lajosmizsén. Én 
nagyon örvendetesnek vettem, amikor lett egy sportcsarnok pályázati lehetőség, viszont tegnap 
éjszaka nekiálltam és kikerestem a régit. Én elteszek mindent és azt is elteszem, hogy ki hogy 
szavaz. Én felszoktam általában írni. Tartózkodással szavaztam, mert az első szavazásnál, 
amikor képviselő lettem és azt is odaírtam, hogy miért. Nem láttam pontosan ennek az egésznek 
a célját, tehát nem láttam megfelelően alapozottnak a testületnek azt a döntését, hogy egy 
vadidegen sportegyesülettel kívánunk sportcsarnok beruházást fejleszteni. Nem akarok kitérni 
az előző elutasított sportcsarnokra. Mert mi érdeke van egy dunántúli sportegyesületnek, hogy 
itt Lajosmizsén sportcsarnok épüljön. Bekapcsolódott valamilyen téren ebbe. Tehát nem 
akarom megbántani a Fűzy Urat félreértés ne legyen. Ő végzi a dolgát, megcsinálja helyettünk. 
Végül is az ő alapította 1/1 tulajdont, Ők alapították a Győri Kosárlabda Szövetség 1/1 
tulajdonosa a cégbíróság bejegyzése szerint Mizse-Sport Kft.-nek, tehát nekünk végül is semmi 
közünk hozzá, hogy ő hogy versenyeztet ott, de ez az alap kellett a sportcsarnok elindításához. 
Most nekem az egy nagyon érdekes kérdés. Csak én elgondolkozok rajta hogy, egy kisebb 
sportcsarnokot, ami 30-36 m2-rek kisebb állítólag azt valaki támogat, ami 36 m2 nagyobb azt 
valaki nem támogat. Tehát ebbe nem akarok beleszólni, de laikusként azt hiszem, hogyha 
kaptunk egy támogatást, hogy azt a sportcsarnokot valaki támogatja, akkor nem tudom felfogni, 
hogy a 36 m2 nagyobb valaki nem támogatja. Azért sem tudom felfogni, mert mint ahogy előbb 
rávilágított Fűzy Úr és Polgármester Úr is, hogy a 291 millió elővezetése, az egy szám volt, 
amit bevallottak ügye végül is a Fűzy Úr, hogy nem egy alapos szám volt csak elinduljunk ez 
a projekt, hogy meg tudjon valósulni. Tehát ha, ha valaki ezt támogatja, akkor Ő is tudta a 
számokat, hogy ez mennyire valós, vagy nem valós ez a 290 millió forint. Ebbe nem szeretnék 
belemenni. Csak ezt érdekesnek találom. Nem akarom Fűzy Úrnak a szavait véletlenül sem 
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idézni, mert nem tudom, de amikor itt volt és ecsetelte, hogy hogyan kell a támogatást 
benyújtani ezt a saját írásommal felírtam. A TAO támogatásra ügye van egy TAO az Országos 
Kosárlabda Szövetségtől, egy engedély és elmagyarázta, hogy mivel 300 millió forinton felüli, 
hogy az emberi erőforrások miniszterhez be kell adni. Én, amikor ezt beadják nem értem, valaki 
biztos tud rá válaszolni, tavaly, rendkívüli ülés volt.  Azért volt rendkívüli ülés, hogy 
megbeszéljük ezt a támogatást, hogy be legyen adva, de nem tudom már mi történt, de amikor 
az ülésre került a sor nem volt olyan fontos a beadása, csak nem emlékszem, hogy miért. A 
lényeg az, amikor a Fűzy Úr itt volt és Én rákérdeztem. Ott ült Péli Szilveszter helyén és itt 
felírtam. Rákérdeztem, hogy be lett-e adva a támogatás a megnövekedett kivitelezési értékre. 
Ön azt mondta, hogy igen be lett adva. És én azt is megkérdeztem, hogy van-e jogunk kérni, 
mivel ez a határozat még nem született meg. Elutasították, vagy nem? Csak Ön azt mondta, 
hogy beadták. És azt is megkérdeztem, hogy van-e jogunk ezt a beadott papírt kérni és a belső 
ellenőr úr válaszolt rá, hogy van jogunk kérni. És azt mondta Ön, hogy ezt elküldi. Na, most ez 
a papír még nem érkezett meg, viszont olyan határozat sem született sehol sem itt még nem 
találtam meg, hogy elutasító, vagy elfogadó határozata lett volna valakinek. Tehát Én nem 
vagyok jogász, de az én laikusságommal azt értelmezem, hogy az 1 milliárd forint. Most csak 
kerekítek, mert nem tudok pontos számokat és ugye nem ismerjük a pontos számokat. A 
megnövekedett sportcsarnok értékre nem lett beadva TAO-s pályázat. Miért? Miért mondta azt, 
hogy be lett adva? Hol van annak a beadási papírja? És miért nem lett beadva? Vagy hol van 
az elutasító vagy elfogadó nyilatkozat, mert valamelyiknek kell lennie. Tehát két papírt 
kérhetünk. Az egyik az, hogy Ön beadta, a másik pedig az elutasítás, elfogadás. Ez az egyik 
kérdésem majd. A másik én kinyomtattam, mindenki hozzáférhet a Kosárlabda Szövetség 
honlapjáról, vagy akármién lévő jóváhagyott beruházásokat. Mesélhetünk, 100 nem tudom 
hány millió forintról. Ennek a sportcsarnoknak a jóváhagyottak között a pénzügyileg teljesült 
TAO-ja 68.018.081 Ft. Akkor milyen 100 milliós TAO-s teljesítésről beszélünk. Jelen 
pillanatban a kosárlabda szövetség honlapján, vagy valamilyen lapján ez a szám szerepel, tehát 
ennek a lajosmizsei sportcsarnoknak a pénzügyileg teljesült támogatása ennyi. Tehát Én az úgy 
értelmezem, hogy ennyi TAO pénz van összegyűjtve tehát ez 68 millió jelent, nem 100 
valahány milliót erre a sportcsarnokra. Tehát itt nem értem a több mint 100 milliós különbséget. 
Azt sem értem, hogy megint mondom, hogy nem vagyok jogász, hogy azt mondja mindenki, 
hogy közbeszerzést akkor lehet lefolytatni, ha megvan a pénzügyi forrás. Ugyanhoz, amit az 
Irénke mondott. Ha nincs meg a pénzügyi forrás vagy a pénzügyi háttér nem tudom, hogy 
fejezted ki előbb magadat Irénke akkor is el lehet kezdeni. Tehát ha nincs meg pénzügyi forrás, 
akkor hogy kezdjük el a csarnokot, hogy kezdünk el közbeszerzést, ha ez kizáró tényező. Akkor 
szabályos egy közbeszerzés, ha megvan egy pénzügyi háttér. Tehát ezt most Én 
ellentmondásosnak értem, de lehet, hogy Én nem értettem. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Te félre értetted az Én mondataimat. A határozati javaslat 
hármas pontját olvasd el légy szíves. Én arról beszéltem, nem a közbeszerzésről. 
 
Sápi Zsomborné képviselő: De akkor tudunk Sportcsarnokot építeni, ha van hozzá 
közbeszerzés. Ha nincs pénzünk, akkor nincs közbeszerzés, ha nincs közbeszerzés, akkor 
nincsen csarnoképítés. Tehát akarunk mi csarnokot építeni, ha nincs hozzá érvényes 
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közbeszerzéses, építési engedélyes sportcsarnokunk. Közbeszerzést csak akkor tudunk csinálni, 
ha van hozzá pénzünk, tehát ezt a láncszemeket Én most nem értem. 
 
Basky András polgármester: Csikai Úr jelentkezik. Megadnám a szót neki. 
 
Dr. Csikai Zsolt belső ellenőr: Köszönöm szépen. Szerettem volna hozzászólni. Engedjék 
meg, hogy legelőször attól tejesen függetlenül válaszoljak a Maga kérdésére, a legutolsóra a 
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban. Van olyan közbeszerzési eljárás, amit csak akkor 
lehet meghirdetni, amikor a várható ellenérték rendelkezésre áll. A másik típusú a feltételes 
közbeszerzési eljárás, amikor a hirdetményben közzétesszük az ajánlat kérő – hogy precízen 
fogalmazzunk - magában a hirdetményben közzé tesszük, hogy ez feltételes közbeszerzési 
eljárás és a hirdetményben a feltételt megfogalmazza. Amennyiben az akármilyen forrásuk 
rendelkezésre áll akkor fog szerződést kötni a végén és mondja eredményesnek a közbeszerzési 
eljárást. A 2018. decemberében az említett ügyvédi iroda által lefolytatott közbeszerzési eljárás 
feltételes közbeszerzési eljárás volt. Ebből a szempontból magával az eljárással nem volt 
probléma. Amiért azt mondja a Polgármester Úr is, a közbeszerzési szakértők is, a 
közbeszerzési hatóság is, hogy maga az eljárás szabálytalan volt, az egy másik indok. Az egy 
darab beérkezett ajánlat, nem a közbeszerzési eljárás, ennyit a közbeszerzési eljárásról. Nem 
tudom, hogy kielégíti-e a válasz?  
 
Sápi Zsomborné képviselő: Igen. Köszönöm. Értettem köszönöm. 
 
Dr. Csikai Zsolt belső ellenőr: Nem tudom Polgármester Úr, hogy magát a hozzászólásomat 
elmondhatom-e, vagy legalább is reagálhatok-e pár dologra. Lehet, hogy nekem rossz 
benyomásaim vannak, és számos szituációt félreértek, de néha az az érzésem, hogy nem csak 
most a sportcsarnok beruházás megvalósításáról beszélünk, hanem néha személyeskedés folyik 
a testületi ülésen. Ha ezt félreértettem, akkor ezért elnézést kérek minden érintett személytől. 
Hogy én ugyan ebbe a hibába ne essek, nagyon szépen kérek mindenkit, ha bármi olyat mondok, 
ami személyeskedésnek tűnik tessék nekem jelezni. Az nem jelenti azt, hogy nem szeretnék 
pontosítani, és pontosítást kérni néhány dologgal kapcsolatban. Polgármester Úr felvezetőjében 
elmondta, amit elmondott, utána Fűzy Úr mondta a saját hozzászólását. Polgármester Úr 
mondta, hogy a levélre a Fűzy Úr a választ megküldte, mindenkinek rendelkezésére lett 
bocsájtva. Én úgy látom vagy úgy olvastam, hogy a képviselők által feltett levélben 12 kérdés 
volt erre négy kérdésre érkezett konkrét válasz. Egyre egy fél konkrét válasz, a többire meg 
semmilyen. Szeretném megkérdezni, hogy jól számoltam-e?  
 
Basky András polgármester: Szerintem nem, de ez most nem lényeges. 
 
Dr. Csikai Zsolt belső ellenőr: Azért lényeges, mert én nagyon szeretném, ha nem 
személyeskedés történne és bocsássák meg nekem, hogy én számszerű alapokon nézem az 
egész beruházást. Számszerű alap az úgy kezdődik, hogy van-e forrás, várható-e forrás, 
rendelkezésre áll a forrás, ki-ki megtett e mindent azért, hogy a rendelkezésre álló források 
meglegyen. Ezt nézzék el nekem, de nekem ez az adott szakmám. Én számokba, forintokban 
gondolkozom. Mint belső ellenőr egy dolgom van, hogy megvédjem az önkormányzatot az 
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anyagi veszteségektől és lehetőleg mindent támogassak, amit meg akar valósítani, de legyek 
rajta, hogy ez a legalacsonyabb költséggel történjen. Amíg Én itt vagyok, remélem továbbra is 
ezt fogom tudni majd csinálni. Ha valaki úgy tapasztalja, hogy eddig nem tettem, kérem jelezze. 
Pontosításul. Azért lényeges a válaszok nagyságrendje, mert felkerült egy olyan kérdés és 
közbeesően egy vita bocsátkozott ki, mert közbejöttek a látszólag lényegtelennek tűnő 
közbeszerzési eljárás kérdése ezzel kapcsolatban volt egy kérdés, amit én nagyon lényegesnek 
tartok. Ugyan ez az alapprobléma fordult elő az első közbeszerzési eljárásnál is. A 
rendelkezésre álló összeg a 2018. decemberi eljárás okirataiból a hirdetménybe, vagy a 
hirdetmény szerint 778 millió forint állt rendelkezésre. Ez a mondat szerepelt. Jól tudom? 
Biztosan. Kérdést írásban feltette a képviselő testület. Honnan jött ki a hirdetmény 
alátámasztásául, hogy 778 millió forint áll rendelkezésre, hogy ennek részletezését kérték a 
testületi tagok. Erre az egyik témakör, amire válasz nem érkezett, vagy nem tudom pontosan. 
A másik kérdés 2018-ban megküldött, úgynevezett beszámoló jelentésbe Mizse-Sport Kft az 
írta, illetve vállalta, hogy a 350 millió forint TAO keretből vállalja, hogy 2018. december 31.-
ig 250 milliót feltölt. Képviselőtestületi kérdések között volt az a kérdés, hogy mennyi van a 
TAO számlán és amennyi pénz rákerült, mivel tudjuk, hogy az úgy működik, hogy valahol meg 
kell kérni valakiket, hogy fizessenek ebbe, mert ez jó célt szolgál, stb. Magyarul a TAO számlán 
lévő pénzeknek mindig van egy beutaló gazdája. Én azt kérdezem ismét, amit a testületi tagok 
kérdeztek. Eleget tettek-e Önök 250 millió feltöltési kötelezettségüknek? Remélem ez nem 
személyeskedés, én forintokról beszélek. Harmadik észrevételem. Tehát ezt a gondolatmenetet 
elég sokáig tudnám folytatni, de nem tartom lényegesnek. Egy dolgot tartok lényegesnek, van 
egy határozati javaslat, ami itt elhangzott, de nem olvastam, de szeretném, ha jól értettem, annak 
az a lényege, hogy egyelőre, függesszük fel a sportcsarnok építését, mindaddig, amíg a forrás 
nem áll rendelkezésre. Ha így kell érteni, nem tudom, hogy ez a kettes, vagy hármas pont, azt 
hiszem az utolsó pont. Nincs a kezemben csak hallásból hallottam. Ez nem tudom, hogy kit és 
miért bánt, tudniillik, ha bármilyen oknál fogva kormányzati, vagy bármilyen támogatásból egy 
sportcsarnok megépítésére rendelkezésre áll az anyagi fedezet. A saját forrásról nem beszélünk, 
azért mert egyet biztosan tudunk, hogy a 2018-ban elfogadott költségvetésben csak az 59 millió 
forint áll rendelkezésre saját forrásként, de hát az viszont rendelkezésre áll, mert a Lajosmizse 
város a négy oldalú szerződésben erre kötelezettséget vállalt. És ami a négy oldalú szerződésben 
a kötelezettsége Lajosmizse város legalább is én úgy tudom, eddig minden pontját a saját maga 
részéről teljesítette. Sajnálattal mondom, lehet, hogy Fűzy Úr megharagszik, az a kérdés, hogy 
adtak-e be önök a már eredményt hirdetett időszakon kívüli időszakra TAO pályáztatás 
kérelmet. Ez azért merülhet föl, mert a négy oldalú szerződés jelenleg is hatályba van. És ha 
megnézzük, ennek a nyolcadik pontjában arról van, hogy az ezt és ezt követő években TAO 
pályázat keretében igényelünk TAO támogatást. Én még mindig a forrásról beszélek, ha nem 
tévedek. A képviselő testület határozatai, Én azt úgy gondolom, hogy az egyéni jogszabály. 
Magamra nézve biztosan, gondolom Önök is magukra nézve kötelezőnek tartják. A 
képviselőtestületi határozat, mellyel Önök elfogadták a négy oldalú megállapodást, az azt 
tartalmazza, hogy amennyiben a csarnok megvalósításához rendelkezésre álló forrás nem áll 
rendelkezésre a benyújtott pályázat alapján a képviselőtestület 15 napon belül határoz a 
csarnoképítés további sorsáról. Az, hogy nem áll rendelkezésre kellő fedezet az 2018. december 
végétől tudott. Azóta a 15 nap eltelt, tehát az a javaslat, hogy egyelőre legyen felfüggesztve 
bizonytalan időre, mert nem tudjuk mennyi időre, a csarnoképítéssel kapcsolatos dolgok és a 
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felek korrekt módon számoljanak el egymással, és ha majd rendelkezésre áll, lesz elegendő 
forrás a csarnoképítéséhez. Nagy lendülettel, megfelelő ismeretek és valós számok tudatában 
kezdjünk hozzá, valósítsuk meg és addig is, ha szabad javasolnom a személyeskedő 
megjegyzéseket Én legalábbis igyekeztem elkerülni, remélem ebben az egy dologban Önök is 
követik a példámat. Köszönöm. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük. Engedd meg Zsolt egyébként, hogy a határozati 
javaslatokat, talán Én tegyem meg. Nem hiszem, hogy a belső ellenőrnek kellene határozati 
javaslatokat fogalmaznia a képviselő testület felé. Egy dolgot had mondjak már el, tehát ügye 
az mindannyiunk számára tudott és körülbelül egy-két éve amióta az 51.800.000 Ft-ot 
elkülönítetten kezeljük annak érdekében, hogy sportcsarnok épüljön Lajosmizsén. Mindig az a 
helyzet állt elő, hogy azt nyilatkoztuk ki és a 2018 szeptemberi testületi ülésen is azt 
nyilatkoztuk ki, hogy ami rendelkezésre áll forrást azt tudjuk biztosítani, ami nem áll 
rendelkezésre, azt nem. Na, most ilyen körülmények között azért el lehet képzeli, hogy a Mizse 
Sport Kft-nek sem könnyű közbeszerzés tekintetében lefutni a köröket, hiszen tudja azt, hogy 
egy sportcsarnok az 500 millió forintból, ami az eredeti elképzelés volt nem épülhet meg és az 
Önkormányzat pedig mondja, hogy építsd meg, csináld meg, de még egy fillért nem adunk 
hozzá. Azért talán nekünk érdemes lenne egy picit elgondolkozni azon, ha akarunk 
sportcsarnokot, ahhoz forrásokat kell tenni. Na, most itt jelen pillanatban az gondolom, ismét 
leszögezhetjük, megállapíthatjuk, hogy akarunk sportcsarnokot, tehát azt érzem egyébként, 
hogy mindenki sportcsarnokot szeretne. Tehát az elhangzott kérdésekben elhangzott, hogy ki 
az, aki sportcsarnokot szeretne és ki az, aki nem a sportcsarnok miatti tárgyalást tartja fontosnak 
ebben a mai dologban. Mozduljunk rá arra az irányra, hogy azokat a megoldásokat keressük, 
ami miatt sportcsarnok lesz. Mert abban nincs vita közöttünk, hogy legyen sportcsarnok. Tehát 
lehet elindulni abba az irányba, amikor a kifogásokat kezdjük el keresni, meg a hibásokat 
kezdjük elkeresni, hogy miért 60 nap helyett miért 80 nap, meg 100 nap meg nem tudom 
micsoda. Ebbe, ha végiggondoljátok a projektjeinket, akkor mindegyik projektünk 
iszonyatosan lassan mozdul előre. Azokat a projektjeinket, amiről azt gondoltuk, tavaly átadjuk, 
mondjuk a konyha felújítást. Nem tudtuk átadni tavaly, mert a közbeszerzést nem tudtuk úgy 
lefolytatni, hogy az működjön. Tehát mozduljunk rá arra, hogy akkor legyen sportcsarnok. Én 
a magam részéről most is azt mondom, hogy nincs más választásunk, mint hogy a következő 
lépést is megtesszük és ugye az a nagyon nehéz ebben a helyzetben, hogy amikor a szeptemberi 
testületi ülésünk volt, akkor volt egy ilyen kérés, amit én meg is tettem, hogy írjunk levelet a 
Kormánynak, amelyben kérjünk támogatást a sportcsarnokhoz. Ugye ott megírtuk a levelet a 
miniszterelnökségnek. A miniszterelnökség átküldte a levelet a sportért felelős államtitkárnak, 
aki írta, hogy neki ebben pillanatban ilyen forrása nincsen. Tehát nem a miniszterelnökség, nem 
a sportért felelős államtitkártól fogunk tudni támogatást kérni, de ha már itt vagyunk ezen a 
lépesen, akkor tovább kell tudnunk lépni. De azt is tudni kell, hogy a sportcsarnoknál is ugyan 
az a helyzet, mint az összes többi beruházásunknál, mondhatom a Roma kettes pályázatunkat. 
Ahol ugye kormányzati támogatást kértünk, és kaptunk 13 millió forintot a megvalósításhoz, 
de minden egyes fórumon ez hangzik el, hogy csak akkor fog tudni a kormány támogatásról 
dönteni, ha egy érvényes közbeszerzés van. Tehát amikor legutóbb az augusztus, szeptemberi 
ülés után beszéltünk Fűzy Andrással abban maradtunk, hogy miután érvényes közbeszerzésnek 
kell lennie, akkor induljunk neki a közbeszerzésnek, legyen meg, legyen egy szám, ami alapján 
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el tudunk indulni. Tehát jelen pillanatban mi az, amit tudunk? Akarunk egy sportcsarnokot. Mi 
az, amit még tudunk? Hogy van már kész tervünk. Közbeszerzés lefolytatásának különösebben 
túl nehéz akadálya nincsen. Tudjuk azt, hogy beleteszünk ebbe a történetbe még 51 millió 800 
ezer forintot, a Széchenyi Akadémia közel 60 millió forintot. Van 128 millió forint TAO és 
innentől kezdődően döntsünk abba az irányba, hogy mit csinálunk. Most még van TAO 
feltöltési időszak május 31.-ig. Tehát amit annak idején többször kértem már a testületi tagoktól, 
hogy mindenki a saját berkein belül próbáljon meg TAO keretfeltöltést. Most ne azt kezdjük el, 
vitatni, hogy az első szerződésben azt mondtuk, hogy az 50% mi is vállaljuk a másik 50% a 
Széchenyi Akadémia. Utána, hogy a 250 millió forintot tudja hozni a Széchényi Akadémia, 
utána mégsem tudta. Aki TAO gyűjtéssel foglalkozik, az tudja, hogy milyen, nehéz volt a 
tavalyi évben, miután a művészetek is be voltak vonva és mindenki a TAO-ra mozdult. Tehát, 
amink van, ehhez kérjük a Kormánynak a segítségét, ez legyen a következő lépés, de ez 
érvényes közbeszerzés nélkül nem megy. És ahhoz hogy a közbeszerzés jól lebonyolítható 
legyen, ahhoz azonban kell egy olyan szerződés, amely a jelenlegi helyzetre keres megoldást. 
Amikor az első 500 millió forintos pályázatnál tartottunk, akkor is ugye az volt, hogy mennyibe 
fog kerülni egy sportcsarnok ma, azt senki nem tudja megmondani, csak egy közbeszerzés 
eredménye képen, aki a pályázatot benyújtja. Azt, hogy az 500 milliós sportcsarnok mennyiért 
épül meg egyébként, csak akkor tudjuk, amikor egy szerződést aláírtunk igen ennyi a pénz. És 
akkor onnantól kezdve tisztán látunk és tehát eddig az állapotig el kellene jutnunk. És ami 
fontos, hogy egy feltételes közbeszerzés kerüljön ki írásba, amelynek az a feltétele, hogy ha a 
forrás rendelkezésre áll, akkor indulhat. Amennyiben forrást, meg ne adjisten nem tudunk 
hozzátenni, akkor marad az a verzió, hogy most ezt talonba tesszük, azt egy év múlva, két év 
múlva újra nekifutunk ennek a dolognak. Vagy majd megnézzük, azt hogy a következő 
ciklusban, hogy a terveket már el kell kezdeni készíteni, ott a csarnok, mint szükséges beruházás 
fel van tüntetve, mert azt látjuk, hogy a Mizse KC-nak is és az iskolának is, az asztali tenisznek 
is a labdarúgóknak is. Mindenkinek szüksége volna még sportlétesítményre. Tehát ne azt 
keressük, hogy ki mikor mit mondott és miért, mert ott tartunk, ahol tartunk. Nyilván kell tisztán 
látni, de azt nézzük, hogy ki mit tud tenni. Amikor itt hozzászólunk, azt is tegyük hozzá, ki mit 
tud hozzátenni ahhoz, hogy csarnok legyen, és ki mit tett már hozzá ahhoz, hogy ebből a 
csarnokból ténylegesen megvalósulhasson a csarnok. A képviselő testület kimondta azt, hogy 
nem teszünk hozzá további forrást akkor nem a Mizse Sport Kft. kell elverni a port, mert Ő 
annyit tudott tenni, amennyit megtett. Volt egy megnyert TAO pályázat, ami 285 millió 
forintról szólt. Vagy ezt visszük tovább, vagy nem viszünk tovább semmit sem. Egyébként 
akkor szerintem mindenki számára világos volt, csak nyilván az idő távlatából nem 
mindannyian emlékszünk rá. Az egy elnyert csarnok volt Győrben. Azt kellet elintézni, hogy 
ne Győrbe valósuljon meg, hanem itt Lajosmizsén. Nyilván más szükségletei vannak Győrben 
egy csarnok megépítésnek, mások itt. Tehát haladjuk előre. Minden egyes projectünkél, amely 
megvalósult ezt a verziót választottuk. Haladjunk előre. Tehát ha benyújtottunk egy pályázatot 
egyik alkalommal nem nyert, nyújtsuk be még egyszer, nyújtsuk be harmadszor. Hogy Ha nem 
érvényes egy közbeszerzés akkor mennyünk neki még egyszer, mennyünk neki harmadszor. 
Tehát ezt itt a kollegákkal napi szinten küzdünk azokkal, hogy itt egy pályázattal eljussunk 
odáig, hogy közbeszerzés legyen. Ez rengeteg energiát, időt vesz igénybe, mire odáig eljutunk, 
hogy a képviselő testület elé tudunk hozni egy anyagot. Tehát ezt a háttérmunkát azt gondolom, 
hogy kevesen látják, de nem is kell látni, ez a dolgunk, ezért vagyunk. De ilyenkor, amikor 
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most valami döntéshelyzetben vagyunk, Én azt javaslom, hogy ha akarjuk a csarnokot, akkor 
ezt a lépést ne mulasszuk már el, hogy egy új közbeszerzést, feltételes közbeszerzést még 
lefolytatunk, és akkor megpróbáljuk ezt a támogatást megkérni. Tehát ha ezt most nem lépjük 
meg, akkor tuti biztos három évig nem fogunk előre lépni. Tehát én arra biztatnék mindenkit, 
hogy aki akar csarnokot, azokat a határozati pontokat keressük, amelyektől ez a történet, 
csarnok előre halad, újabb lépést tudunk előre tenni. Látjátok a projektjeinket, hogy számos 
alkalommal újra vissza kell térni rá, módosítani kell, mert megváltoztak a körülmények. Tehát 
ez is egy ilyen projekt, ráadásul az a szépséghibája van, zárójelbe a szépséghibát, hogy nem 
valósíthatja meg az Önkormányzat, mert a TAO-s forrásokból önkormányzat nem építhet 
sportcsarnokot, csak sportegyesület. Akkor ezen az irányon tudunk haladni. Azt a verziót nem 
látom, hogy az önkormányzat saját forrásból, vagy állami támogatásból majd csarnokot tud 
építeni. Tehát van egy politikai lobbi, amivel indulunk, ennek járjunk a végére azt gondolom. 
Ha kapunk, akkor jó, nem akkor visszalépünk, és onnan fogjuk kezdeni, hogy akkor hogyan 
tudjuk megoldani ezt a csarnok kérdését. 
 
Sápi Zsomborné képviselő: Bocsánat, csak meg szeretném köszönni belső ellenőr úrnak, hogy 
felvilágosított ugye a kétféle közbeszerzésről. Most már értem. Viszont annyit szerettem volna 
elmondani, hogy azért nagyon fontos, hogy más is lássa ezt, hogy be lett volna adva a 
sportcsarnokra az emberi erőforrások minisztériumához a nagyobb részre a támogatás, mert 
egyáltalán nem mindegy, hogy 2-300 millió forintot nekünk kell önerőként hozzáadni ehhez a 
csarnokhoz, vagy pedig TAO-n összegyűjthettük volna. Tehát ez egy óriási szám. 
 
Basky András polgármester: Igen Erzsike. Akkor Én is had tegyek ehhez egy kiegészítést, 
ahogy a Csikai Úr az előbbihez. Az 500 milliós csarnoképítésre meg van az önerő. Ha ez a 
sportcsarnok 600 millió, 700 millió kérhetünk TAO emelést, de annak az önerejét, mellé kell 
tenni. Tehát, ha 700 millió forint lenne a teljes project, akkor az önkormányzatnak hozzá kellene 
tenni annak a 30% át. Ez az, amiben egyszer már megegyezünk, hogy jelen pillanatban és ügye 
nyílván, ha 500 millió forintunk lett volna a csarnokra, vagy 530 és hozzá kell még tenni az 
önerőt, a 30 milliónak vagy a 40 milliónak akkor azt gondolom nem kérdés, mert akkor hozzá 
tennénk. De azt látjuk 300 millió forintot jelent, vagy ő 150 millió forintot jelenpillanatban nem 
tudunk hozzátenni, mert annyi helyen éget bennünket a cipő, vagy szorít a cipő, hogy az elindult 
projektjeinket úgy gondolom mindenki egy kicsit előrébb tette, mint a sportcsarnokot, pedig 
lehet, hogy kellene ugyan azon a szinten kezelnünk. De ahhoz azt kellett volna, hogy a testület 
azt mondja, hogy a TAO támogatást adja be a Mizse Sport Kft. és az összegyűlt TAO-t, ami 
emelt TAO lesz, annak az önerejét majd hozzá fogjuk tenni. Ilyen döntést soha nem mondott 
önkormányzat, ilyen szándékát sosem nyilvánította ki, mindig azt mondtuk, hogy ezt a pénzt 
odatettük induljunk ki innen. Ezért kell feltételes közbeszerzés, ami pénzünk van, innen tudjunk 
indulni. Én azt jó gondolatnak tartom, hogy próbáljuk tehát egyrészt, ami mindenképpen fontos, 
a szerződést tisztázni kell és a jelen helyzetre igazítani, mert a jelenlegi szerződésünk nem erről 
a történetről szól. Tehát e nélkül nem tudunk tovább lépni, az egyszer egy biztos dolog. A másik 
dolog, hogy a TAO-t meg kell próbálnunk mindenkinek, akinek ilyen lehetősége, tehetőssége 
van, hogy akkor a TAO feltöltésből jussunk el minél magasabb összegre, de ki kell írni egy 
feltételes közbeszerzést, mert anélkül nem fogunk tudni támogatást kérni. Tehát ez is egy biztos 
dolog és akkor, ha ezeket a dolgokat összehangoltuk, akkor utána látni fogjuk, hogy van-e előre, 
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vagy csak vissza van. Nem érdemes most abba a verzióba belefutnunk, hogy kezdjük el 
felszámolni az együttműködésünket, mert pénzt nem fogunk kapni. Lesz egy csarnokunk, 
vagyis egy tervünk és ott leszünk, hogy nullán vagyunk. Amit, majd ha el kell kezdenünk a 1 
év múlva, 2 év múlva, 3 év múlva újra tudjuk futni ezt a kört akkor, viszont újra kell a tervet, 
felül kell vizsgáltatni, az akkori szabályoknak kell megfelelni stb. Tehát az megint egy idő, mire 
ezeknek a terveknek az aktualizálása megtörténik. Tehát Én a magam részéről, látva, azt hogy 
ez sem halad sokkal gyorsabban, mint esetlegesen sok más program, de haladjunk vele, lépjünk 
előre. Tehát, ha megállunk, akkor biztos nem lesz belőle sportcsarnok. És a lajosmizsei 
sportolni vágyó fiatalok, gyerekek biztos, hogy minél később fognak tudni csarnokhoz jutni és 
Lajosmizse gazdagabb lenne egy csarnokkal. Én tovább lépnék. Ami kérdésként kell, azt 
igazítsuk ki. Elszámolás tekintetében, nyilván, ahogy az elszámolás eddig megtörtént, 
megtörténhet továbbra is. Én azt gondolom, hogy egy dolgunk van, menjünk előre. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Bocsánat Erzsike, megengednéd, hogy elmondjam előtte. 
Köszönöm, utána a toródásokkal meg ilyenekkel el fogom felejteni amit, szeretnék. Próbálok 
figyelni, hogy mindenki mit mond. Tehát itt párhuzamot érzek Én most, annak idején, amikor 
csatornázás volt, a szennyvíz csatornázás, biztos emlékeztek, amikor belevágtunk. Jöttek a 
negatív hangok, hogy á itt nem lesz csatorna. Tehát megnyertünk egy pályázatot, már tényleg 
ott volt aláírva a szerződés, közbeszerzés. Nem lesz csatorna. Jött ez a fajta negatív hozzáállás. 
Aztán után eljutottunk, odáig, hogy a 245.000 Ft érdekeltségű hozzájárulás teljes egészében a 
kormányzat támogatta, megnyertük a pályázatot és 0 Ft-ba került. 0 forintba. Szerencsére a 
pozitív erők győztek akkor is a negatív erők felett. De azt ki kell mondani sajnos, hogy ez 
Lajosmizse, itt mindig van egy ellentábor, aki valamiért nem tudom, annak drukkol, vagy mellé 
áll, hogy valami ne legyen. De hiányzik, a jobbító szándék Én ezt ugyan úgy el tudom mondani, 
lehet, most hogy egy kicsit kitérek, de az internetes fórumokon, amikor valami beruházás 
történik, jönnek, ez így nem jó, ez nem kell. Az hogy Ő hozzátegyen valamit, meg hogy 
Lajosmizsén miért nincs ez meg az. De, hogy valamit hozzátegyen a közösséghez, úgy 
önmagától, úgy teljesen ingyenesen, na, az nulla. Kritizálni tud. 
 
Basky András polgármester: Tisztelet a kivételnek. Mert azért sokan vagyunk. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Nem azt mondtam, hogy mindenki. Tehát ugye picit nekem 
itt van gondom ezzel a Gazdakörös előterjesztéssel, vagy javaslattal, hogy amikor a Gazdakör 
2014-ben meghirdette a programját, ügye abban is az volt, hogy támogatjátok a sportot, 
Lajosmizse fejődését, ez ahhoz képet most egy visszalépés. Én azt gondolom, hogy amíg van 
egy 10% esély arra, és láttátok, hogy a csatornázásnál is meg volt az esély arra. És azt 
gondolom, hogy Lajosmizse az Országgyűlés és egyéb választásokon mutatott eredmények 
alapján jól fekszik a Kormánynál, hogy meglegyen az, hogy megkapjuk a kormányzati 
támogatást, addig nem szabad elgáncsolni a sportcsarnokot, illetve az ebbe való fejlesztést. Igaz 
benne áll 30 valahány millió forint, de ez nem egy elveszett pénz. Ennek megvan jelenleg az 
ellentételezése és innen kellene továbblépni. Én azért azt mondom, hogy továbbra is bízok a 
kormányzati támogatásban, bízok abban, hogy tudunk forrást szerezni ehhez a projekthez és 
meg fog valósulni. Nagyon jól tudtuk annak idején 2015-ben, amikor belevágtunk ebbe az 
egészbe, hogy nem lesz egyszerű. Én is bíztam benne, hogy talán egy kicsit gyorsabban, talán 
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egy picit egyszerűbben, picit rövidebb idő alatt tud ez a csarnok felépülni. Nem így történt, de 
ettől függetlenül teljes egészében én nem fogok elállni ettől a projekttől, támogatom, amit a 
Polgármester Úr az előbbiekben elmondott, hogy igen is tegyük meg, nézzük meg a lehetőségét 
az új közbeszerzésnek és adjuk meg azt, hogy az új közbeszerzést felmutatva, annak az 
eredményét felmutatva tudjunk már kormányzati támogatásért folyamodni. Köszönöm, csak 
ennyit akartam mondani. 
 

Sebők Márta képviselő: Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy ez itt most politikai 
fordulatot vett ez az a történet, illetve talán nem így szántam. Az Én pozíciómban azt hiszem, 
hogy a lajosmizsei állampolgár, adófizető állampolgároknak a pénzét és az érdekeit kell 
néznem. Egyébként, ha végiggondolnátok, vagy végi olvasnátok figyelmesen a határozati 
javaslat nem arról szól, hogy ne építsünk sportcsarnokot. Akkor, amikor az önrész 
rendelkezésre áll ez a 2019 év költségvetésben nem gondolnám, hogy egy 1 milliárd körüli 
sportcsarnoknál ez most rendelkezésre áll. Egyébként Ti azt mondjátok, hogy szerződést 
módosítani kell. Én azt mondom, hogy a szerződést meg kell szüntetni és na-ná egyértelmű, 
hogy ha befejezünk egy feladatot, vagy egy szerződés megszűnik, akkor az akkori ügyeket le 
kell zárni, és el kell számolni. Soha nem mondtam, hogy ne épüljön sportcsarnok, csak az 
anyagi fedezetét nézzétek már meg. Bízhatunk a kormányzati szándékba, egyenlőre egy 
elutasító levelünk van, nagyon bízom benne, hogy támogató javaslatunk is lesz. Én a 
pénzeszközöket védem csak.  

Basky András polgármester: Ezen dolgozunk. Borbély Ellának átadom a szót. 

Borbély Ella képviselő: Köszönöm a szót. Támogató javaslat, csak abban az esetben lesz, ha 
ezt a szerződést nem bontjuk fel. Ettől a határozattól, amit Sebők Márta képviselő asszony intéz, 
messzemenően elhatárolódok. Messzemenően, hiszen ez a határozati javaslat nem azt jelenti az 
Én olvasatomban, és azt gondolom, itt a mellettem ülők olvasatában sem, hogy itt sportcsarnok 
fog épülni a közeljövőben. Ha ezt a szerződést Mi felbontjuk itt Lajosmizsén nem fog épülni 
mostanában sportcsarnok. Ez olyan biztos, mint ahogy Én itt ülök. Láthattuk, hogy 2015. óta 
mennyi mindenen mentünk keresztül. Többször elmondtam nem fogom ismételni. Azt 
gondolom, hogy egyszer-kétszer, ha ez ember hallja, akkor meg kell, hogy értse, hogy miről 
van szó. Volt egy tervünk, amit adaptáltak nekünk. Megkaptunk, utána az át lett módosítva a 
szakma miatt, nem miattunk. A szakma miatt, a szakma kérte, hogy turbózzuk fel ezt a 
sportcsarnokot, hogy nemzetközi versenyek megrendezésére kerüljön sor. És nem 30 m2 kerül 
ennyivel többe, hanem a beltartalom, hogy ilyen iroda, olyan iroda, ilyen szoba, olyan edzői 
meg nem tudom micsoda. Nem a 30 m2 kerül ennyivel többe, hanem a beltartalom, és ami 
ehhez kapcsolódik. Így van.  

Basky András polgármester: És hogy hány fő befogadó képes, de ebbe most ne menjünk bele. 

Borbély Ella képviselő: Nem megyek bele. Tehát azt gondolom, hogy már megvan egy kiviteli 
terv, igaz hogy olyan közbeszerzésen vagyunk túl, a mi nem volt eredményes, de ez nem a 
polgármestertől függött és nem Fűzy András Úrtól függött. Bízzunk már és adjuk már egy esélyt 
arra, hogy legyen egy olyan közbeszerzési eljárás, ami sikeres lesz. És bízzunk már abban, hogy 
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valakitől segítséget kapunk. Mit veszíthetünk? Semmit. Nyerhetünk egy sportcsarnokot. 
Köszönöm.  

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Köszönöm szépen. Ezt a gondolatsort és az építkezést 
folytatva, akkor itt már az a kérdés, hogy az új közbeszerzési eljárás kiírásán dolgozik-e a Mizse 
Sport Kft.? Mert annak fényében ügye meg is tudjuk hozni a határozatot, hogy a kormányzati 
szervekhez fordulunk sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően. Kérdezni szeretnék. 

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester 15.01 órakor kiment a Díszteremből. 

A Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. 

Basky András polgármester: Tessék. 

Fűzy András: Köszönöm szépen. Természetesen abban a pillanatban neki fogunk állni és újra 
közbeszerzési tanácsadónak kiadjuk ezt a feladatot. Most még figyelmesebben és még többet 
adunk be. Kettő pályázat fölött is folyik az egyeztetés és megpróbáltuk azért kikérni a szakmai 
véleményét a Csikai Urnak is különben előtte. Ahogy meg van a döntés, ahogy a javaslat vagy 
a képviselői javaslat és határozati javaslat, akkor ugye folytatódik a közbeszerzés. És azért 
szeretnék pár szót válaszolni, mert természetesen jogos kérdések. Köszönöm szépen, hogy 
felírta és ezt szeretem, mert precíz és örülök neki. Így van. Kezdjük akkor mi a támogatás és 
mi az önrész. Mindig a támogatás és az önrész a kérdés. 2015-ben megállapodás és 2016-ban 
is még a TAO rendelet nem engedélyezte azt, hogy az önkormányzatok önerő támogatás 
nyújtsanak TAO-s programhoz. Kettős finanszírozást nem engedte a törvény, tehát nem lehetett 
az, hogy 70% állami pénzhez 30% támogatás helyett önerőt nyújtson. Tehát önerővel lépjen be 
az önkormányzat. Ez akkor el lett mondva, ezért készült így a terv, előterjesztés. Nem csiki-
csuki, hanem egyszerűen akkori a jogi szabálynak nem felelt volna meg. Azóta változott a 
jogkörnyezet most már beszélhetünk önerőről, hozzá teszem az önerő kérdése, hogy kié lett az 
az 50 pár millió Ft az önerőként van meghatározva, és nem támogatásként és nem direktbe 
utalták nekünk, az általunk létrehozott Mizse Sport Kft. részére a támogatást, hanem a saját 
sportegyesületét támogatta az önkormányzat és a diáksport egyesület utalta maga át ezt a 38 
millió 300 ezer forintot a Mizse Sport Kft. részére. Egy. Ja és nem is a Mizse Sport Kft. részére, 
hanem az Akadémia részére tetszettek utalni, és utána az Akadémia folyamatosan 
tulajdonosként biztosította ezt az összeget, és rakta el támogatás kép a Mizse Sport Kft-be, s 
így került bele abba, hogy ki tudtuk fizetni a tervezést a működtetést, és csomó költségeket. Az 
elszámolás láthatták, mire fordítottuk. Tehát ennyit szerettem volna mondani, a támogatás azért 
lett így megfogalmazva, mert akkor nem hozhattak volna, a Magyar jogszabályok értelmében 
olyan döntést, hogy önerőt adnak, egy TAO-s programhoz. Ennyi. Most már lehet ilyen döntést 
hozni és miután a TAO-s programban közpénzért önkormányzati önerő is feltűnik, ezért 
vagyunk külön kötelesek közbeszerzést írni. Mert az új TAO rendelet értemében három 
ajánlatot kéne bekérni és abból a legjobb ajánlat építi a sportcsarnokot. Kifejezetten ezért kell 
közbeszerzés eljárásnak lennie. Csak hogy miért egy kicsit bonyolultabb. Amikor mi ezzel 
terveztünk és támogatást kapott az önkormányzattól és valójában közpénzt, önerőt nem használt 
volna fel a project, akkor még a közbeszerzéssel sem számoltunk, azóta változott a jogi 
környezet és évről évre, fél évről fél évre külön módosítják a TAO törvényt, nagy részét külön 
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kormányrendelet módosítássokkal. Feltöltés. A feltöltés időszak is biztos, amit le tetszett tölteni 
az előző lezárt TAO időszakának feltöltése.  

Sápi Zsomborné képviselő: 2018. december? 

Fűzy András: Így van. 2018 december, viszont a mostani feltöltési időszak az 2018 július 
elsején, kezdődött és 2019. hatodik hó harmincadikával fog véget érni. Ezért nincs még adat 
feltöltve, mert most még a feltöltési időszakot nem zárják le. Fordított év van, tehát nem tárgyi 
év a TAO-s időszakokra. Az iskola és verseny időszakokra van kötve az elszámolás. Abból nem 
látszik még az összeg, ami eddig beérkezett a januári felajánlásokkal az 127 millió forintra ment 
fel ez a 66 millió forint. Tehát majdnem megduplázódott. A pályázat beadási kérdés. A pályázat 
beadás kérdésre tisztán emlékszem, hogy erről beszélgettünk és el mondtam, hogy mi egy 
kerettel beadtuk, ez egy elektronikus úton megy, különben nem papírt alapon megy, online 
felületen megy ez az egész TAO használat. Ezt gondolom a Tibor is meg tudja erősíteni, hiszen 
Ők ugyanúgy dolgoznak ezzel a softwerrel. Viszont ezt vissza kellett vonnunk, amit előtte azért 
hozzátettem az Én mondataimhoz, hogy abban bízva, hogy a kormányrendelet februárban, már 
volt egy kormányrendelet módosítás előterjesztés a frakció részéről, ami viszont a választások 
miatt, nem tudom mi miatt a tavalyi év tavaszán nem ment végbe. 

Sápi Zsomborné képviselő: Ön nyáron mondta. Ezt az elmúlt nyáron mondta, május, júniusba 
mondta, hogy beküldték. 

Fűzy András: Én május előtt. Május előtt akkor kell beküldeni, így van. Mi be is küldtük. 
Május elsejével kell beadni a következő TAO igényt. És azt mondtam el, hogy az a döntés 
született az NKOSZ elnöksége részéről, hogy mivel lehet, hogy ez a kormánydöntés, rendelet 
módosítás megtörténik, hogy lehet több igényt egyszerűsített eljárásba kérni, úgy hogy, nem 
növelsz műszaki tartalmat, mert az eredeti törvény, vagyis kormányrendelet azt tartalmazta. Azt 
tartalmazta, hogy 10%-ban térhetsz el a költségvetésedtől, tehát a benyújtott pályázati 
összegtől, de abban az esetben, ha a műszaki tartalom növekedés esetében. Tehát ha most 
műszaki tartalmat növekedünk, akkor a mostani pici áraknál nem, hogy a 10%, még 50% se 
fedezné. És ezért nem lehet. Mi beadtuk, mert ha nem adjuk be, ne adj Isten nem 2018. 
decemberében dönt úgy a kormányzat, hogy módosítja ezt a rendeletet, hanem mondjuk 
augusztusban, akkor semmilyen jogalapunk nem lett volna arra, hogy pótpályázatot adjunk be. 
Majd csak egy évet ki kellett volna várni. Ezért tájékoztattam önöket, hogy igen beírtuk, hasra 
ütésszerűen, közbeszerzés 887 milliós különbözetével. Tehát az 500 millió és a 387 millió plusz 
támogatást kértünk, majd miután nem volt törvényi háttere ezt nem tudta teljesíteni nekünk 
senki. Ezért nem utasítottak el minket. Ez utána mi egy sortörléssel kivettük a programunkból, 
amikor meg kelletett hosszabbítani, mert évente meg kell hosszabbítani ezeket a programokat. 
Ami viszont ebből megvalósult, hogy azért ez nem egy légből kapott gondolat volt, azért az azt 
támasztja, hogy 2018. december végén Magyarország Kormánya kormányrendeletben 
módosította ezt az eljárást, amiből kivette ezt a kitételt, hogy csak abban az esetben és csak 
10%-ban lehet módosítani ez egyszerűsített eljárásban. Tehát lehet érték növekedéssel is 
pályázatot beadni és ezért nagyon fontos a közbeszerzés, mert ezt se tudjuk megtenni, mert 
ennek ez elbírálási feltétel két dologtól függ. Egy, legyen elnyert beruházó, bocsánat kivitelező, 
tehát egy releváns kivitelezési ág egy lezárt közbeszerzéssel. Ez egy alátámasztó. Mellé és ezt 
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kéri még a szövetség, hogy igazságügyi építési szakértővel megállapíttatja az MKOSZ a 
beadvány értelmében, hogy a közbeszerzésen elnyert nyertes pályázó relevánságot adott-e, 
vagy nem. Magyarán túlárazott-e a projekt, piaci alapú, vagy alulárazott és ezért veszélyes és 
nem lehet megépíteni. Ez az eljárás a mostani rendeletben rendelkezésre áll. Mi erre vártunk és 
sajnos egy 5-6 hónappal később hozta meg a kormány a rendeletét. Én mivel szakági előkészítő 
voltam tudtába voltam, hogy a kormány elé ez az előterjesztés be fog menni, az hogy mikor 
kerül arra befolyásom nem volt. Ez most csak a pályázatot beadtuk, nem kérdéskör tisztázása 
volt. Csikai Úrnak a válaszára. Közbeszerzési szakértőt tessék megkérdezni, hogy a 
közbeszerzési pályázatok milyen értéket és hogyan állított be. Én arra tudok csak tippelni, hogy 
az Ő értékelt válaszára is erre próbáltam kitérni, hogy előre meg kell állapítani a közbeszerzés 
várható értékét, ügye ehhez kell kettő árazott költségvetés. Ugyanis a közbeszerzőnek még a 
kiírás előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy melyik közbeszerzési formához és kitételhez fog 
igazodni a kiírt közbeszerzés. De én azt kérem, ha bármi kérdésük van közbeszerzéssel 
kapcsolatban, akkor a közbeszerzési tanácsadóhoz forduljanak ő neki ez a szakmája és hozzá 
tegyék fel. Én nem tudok kielégítő választ tenni, viszont ha a kettő-kettő elleni, illetve a vegyes 
zóna védekezésről, vagy egyéb más támadási műveletről szeretnének többet tudni nagyon 
szívesen fogok tudni majd segíteni, ez a mi szakmánk, mi ehhez értünk, mi a közbeszerzést 
rábíztuk arra a szakértőre, akinek ez a szakmája és ahhoz ért. Köszönöm szépen. 

Sápi Zsomborné képviselő: Csak annyi, hogy érvényes közbeszerzés kell ahhoz, hogy TAO 
pályázat be legyen adva? Mert előzőleg nem volt ilyen, vagy nem jól mondom?  

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester 15.06 órakor visszajött a Díszterembe. 

A Képviselő-testület 10 fővel határozatképes. 

Basky András polgármester: Kiegészítés 

Sápi Zsomborné képviselő: Kiegészítés. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy egy 1 milliárd 
forintos sportcsarnoknak 300 millió az önrésze, vagy 700 millió. Tehát Én ezért szolgalmazom 
nagyon, hogy ezzel mindenki tisztában legyen, hogy ha be van adva, akkor 700 millió TAO- t 
kapunk és 300-at teszünk hozzá és nem fordítva. Azért, az nagy különbség. 

Basky András polgármester: Így van. Csak most egy picit, amit mondtál verziót, azon 
túlléptünk  

Sápi Zsomborné képviselő: Hát igen csak nem mindegy, 300 millió forint óriási pénz. 

Basky András polgármester: Ezért van az, hogy jelen pillanatban, jelen körülmények között 
és ezt már szeptemberben kimondtuk, hogy jelen pillanatban nem tudunk hozzátenni. Futhatjuk 
azt a kört, hogy TAO-t. 

Sápi Zsomborné képviselő: Azért kellene. 

Basky András polgármester: Nem. Nem. Tehát, ha látnánk itt, hogy TAO-s pénzből a 700 
millió forintot se perc alatt össze tudjuk szedni, akkor azt mondom, hogy fussuk le ezt a kört és 
így induljunk. Azt látjuk, hogy nem, Lajosmizse a maga részéről nem tudta még hozzátenni a 
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maga részét. Egyedüli egy lehetőség, hogy amink van, azt betesszük. Mihelyt a TAO 
megemelkedik 500 millióra, 700 millióra ott további önrészt kell felmutatni. A Széchényi 
Akadémia biztos, hogy nem tudja, az önkormányzat ebben a pillanatban nem tudja felmutatni. 
Én azt a verziót tudom továbbra is támogatni, amit már szeptemberben átgondoltuk, 
megbeszéltünk. És azon az úton kell továbbmenni, ez viszont érvényes közbeszerzés nélkül 
nem megy. Ami azt jelenti, hogy az önkormányzat hozzátette a 38 millió 300 ezer forintot hozzá 
fogjuk tenni az 51 millió 800 ezer forintot, a Széchenyi Akadémia hozzáteszi a közel 60 millió 
forintot. 128 millió forintunk van. Azon dolgozhatunk, hogy a 128 millió helyett nem 128 millió 
forint legyen, hanem 350 millió vagy amennyi a TAO keret 346 millió, most pontosan nem 
tudom. Mert ehhez megvan az önrészünk. Ehhez dolgozhatunk, és ha nagyobb TAO önrészt 
tudunk felmutatni, akkor a kormány is könnyebben támogat. Tehát ebben az irányban azt 
gondolom, hogy lépjünk el. Mindenki, aki tud, vagy nem tud, vagy aki úgy érzi, hogy szeretne 
csarnokot, az segítsen nekem ebben a dologban, hogy haladjunk előre és akkor ebbe az irányba 
menjünk el és Én ezt az irányt tudom csak képviselni. Tehát vissza Én most nem lépnék. 
Előállhat az a helyzet, amikor azt látjuk, hogy a Kormány mégsem adott támogatást, akkor igen 
lépjünk vissza, meglátjuk majd, hogyan tudunk új rajtot venni, de most még én azt gondolom, 
hogy eltudunk indulni ezen a vonalon és Én ezt végigjárnám a magam részéről. Mivel 
kapcsolatos Zsolt? 

Dr. Csikai Zsolt belső ellenőr: Csak egy, Fűzy Úrnak egy módosítása, ha megengedi. Ha 
kapok szót. Az ajánlatkérő, mindig a Mizse Sport Kft lesz, az ajánlatkérés lebonyolítója az 
ügyvédi iroda és a saját erőt mindig az ajánlatkérő mondja meg, hogy mennyi áll rendelkezésre. 
Ennyit szerettem volna mondani.  

Basky András polgármester: Jó. Köszönöm szépen. Én azt gondolom egyébként, hogy Zsolt 
még itt van nálad, akkor parancsoljál, mert ha nem azt gondolom, hogy nagyjából átbeszéltük, 
vagy nem nagyjából, hanem teljesen. Mindenki látja, hogy ebben a helyzetben mi az, amit jónak 
tart. Én szavaztatnám a határozati javaslatot illetve, ha az nem lesz meg akkor egy másik 
javaslattal. 

Sápi Tibor alpolgármester: Én Borbély Ella szavaira szeretnék reagálni. Felháborítónak 
tartom azt, hogy a Sebők Márta meg a Gazdakör tehet ennek a projektnek az előmeneteléről. 
Mindenféle támogatásnál és projektnél mi megszavaztuk és mindig is hangsúlyoztuk, hogy a 
csarnokot igen is szeretnénk 

Borbély Ella képviselő: Mégsem 

Sápi Tibor alpolgármester: De Szeretnénk, csak nem olyan feltétellel, hogy nincs meg a 
pénzügyi adottság hozzá. 

Basky András polgármester: Hát pénz nélkül mi se tudunk. 

Sápi Tibor alpolgármester: De volt rá idő, 4 évig volt rá idő, hogy ez a projekt megvalósuljon. 
Én ennyit szeretnék. 

Fűzy András: Egy mondatot szeretnék itt a határozati javaslat előtt tisztázni. Én tudom, hogy 
kinek milyen a felelőssége. És akkor kérem a tisztelt képviselőtestület tagjaitól, képviselőitől, 
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hogy ha úgy döntenek, hogy megszűnik ez az együttműködés, lelkük rajta, de ebben 127 és fél 
millió forint közpénz van és arra is azt fogják mondani, hogy azt nem kérjük. Tehát a 
választóknál el kell számolni, hogy 130 millió forint plusz az önkormányzat által adott 
támogatás plusz az akadémia felajánlása, tehát ha összeadjuk, 240 millió forintra fogják azt 
mondani, hogy köszönjük, szépen nem kérjük. Negyed milliárd forintra fogják azt mondani, 
hogy köszönjük szépen, nem tartunk rá igényt. Nagyon nehéz lesz utána, nem akarok itt 
politikai tanácsot adni, de az emberek elé kiállni, azzal hogy akkor mi nagyon szerettük volna 
ezt a beruházást, amikor negyed milliárd forintról pedig lemondunk. Én csak ezt tanácsként 
javaslom, de nekem teljesen mindegy, ha az a 130 millió forint a számláról visszamegy, akkor 
visszamegy az adófizetőkhöz, majd oda fog kerülni egy másik célhoz, más közvagyont fog 
majd gyarapítani. Köszönöm szépen tisztelettel, hogy meghallgattak. 

Basky András polgármester: Sebők Mártának átadom a szót 

Sebők Márta képviselő: Kettő kérésem lenne, az egyik egy kérdés. Azt szeretném 
megkérdezni, hogy vegyes finanszírozás létezik sportcsarnoképítésből kifolyólag? Tehát állami 
támogatás és TAO támogatás? 

Fűzy András: Igen 

Sebők Márta képviselő: És ez valahol le van írva, vagy ez szokásjog egyébként, hogy ez így 
fog működni? Vagy gondoljuk, vagy nem tudjuk?. Vicc lesz mint az az első szerződés, amit 
megkötöttünk. Hogy már akkor sem volt igaz, amikor elénk került. 

Basky András polgármester: Ugye itt az a kérdés, hogy csak a 30%-ot teszi hozzá az állam, 
vagy ettől többet. 

Sebők Márta képviselő: Mert itt kő kemény adóforintokról van szó. Lehet minket alázni, lehet 
ebből politikai kérdést csinálni, de ez a lajosmizsei állampolgárok adóforintjából fog kifizetődni 
az önrész. Na, most ha nem látjuk tisztán, hogy mi mennyi. Már bocsánatot kérek, ha ennyi a 
kérdőjel benne és abszolút elvisszük politika felé, mert, hogy a gazdakör milyen. Két lábon 
kellene állnia azt gondolom anyagi tekintetben egy 1 milliárd forintos beruházásnak. Kettő 
lábon kellene állni Nem csak csapongani, hogy ez lesz, meg az lesz. Kiderült, nyilván az ember 
feltételekkel kezel dolgokat, hogy az első szerződés vicc volt, amit elénk tettetek. Azt már akkor 
sem volt igaz, amikor tárgyaltuk. Azért bocsánatot kérek, de ezt az 1 milliárdos beruházást át 
kéne gondolni sokkal jobban. Mennyi önrész kell? Miből finanszírozzuk? Mikor 
finanszírozzuk? Nem tudjuk, mennyi önrész kell, de szidjuk a Gazdakört. Miért is? És most 
szeretnék szünetet kérni. 

Basky András polgármester: Én azt gondolom, hogy az irány nem annyira jó. Beszéljünk a 
csarnokról koncentráljunk arra. 

Sebők Márta képviselő: Ki kezdte? Ki kezdte? Nem mi kezdtük. 

Basky András polgármester: Én kezdtem, magamra vállalom. Én kezdtem. 
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Sebők Márta képviselő: 1 milliárdos beruházásról beszélünk, és nem tudjuk, hogy mennyi az 
önerő. Ugyan itt tartottunk négy évvel ezelőtt. Akkor se tudtuk, hogy mi mennyi, akkor is vicc 
volt már az egész. 

Basky András polgármester: Elmondta az András, hogy volt egy sportcsarnok Győrben, 
amire engedély volt és csak azt lehetett áthozni ide. Ha nem azt hozzuk át, akkor nem tudunk 
elindulni. Azt hoztuk át ide. Azért volt a szerződésben az az összeg, az első szerződésben mert 
ez a Kosárlabdázók Országos Szövetségénél, már egy megnyert pályázat volt, csak nem 
Győrben valósul meg, hanem Lajosmizsén. Nyilván, az, hogyha Győrben valósul meg, nem 
Lajosmizsén itt sok minden megváltozik benne. De maradunk ennyiben.  

Szünet kezdete 15.15 óra. 

Szünet vége 15.44 óra. 

Basky András polgármester: Nos, akkor szerintem folytathatjuk az ülést. Mártika 
parancsoljál. 

Sebők Márta képviselő: Köszönöm szépen. Még egyszer legutoljára kérek szót ebben az 
ügyből kifolyólag. Azt kérném, tisztelettel, a Polgármester Úrtól, hogy készüljön egy 
kalkuláció, egy olyan kalkuláció, amely olyan sportcsarnok bekerülési értékét mutatja be, ami 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadást jelent és használati engedély 
birtokában kapjuk meg ezt a sportcsarnokot. Ez mekkora összeg? Ehhez dolgozzák ki, legyenek 
kedvesek ennek a pénzügyi forrását, ígérvényekkel együtt. Mögé téve ígérvényekkel együtt. 
Nem tudom, hogy ez elkészíthető-e a májusi soros testületi ülésre. És addig elhalasztanám a 
képviselői indítványom megszavaztatását. Továbbá kérném tisztelettel, a szerződés tervezet 
bemutatását, amit kötni szeretnénk. Ez nem tudom három oldalú lesz, négy oldalú. Azt 
gondolom, hogy ez egy nagyon korrekt dolog. Tehát még egyszer, olyan árat kérek, ami 
használatbavételi engedéllyel történik, rendeltetésszerűen használható és ehhez az anyagi 
forrásokat kimutatni tessék a Polgármester Úr, hogy a képviselőtestület lássa, hogy mekkora 
önrészre van szükség és ezt a költségvetésből melyik soron tudjuk elő állítani, mert ez jelen 
pillanatban nincs benne a költségvetésünkben. Ha egy ütemezés lenne, nyílván az lenne a 
legoptimálisabb, de azt hiszem ez a kifizetési ütemezés még inkább közelebb vinné a testületet 
a helyes döntéshez. 

Basky András polgármester: Jó. Tulajdonképpen majdnem ugyan ott tartunk, csak egy pici 
különbség van közöttünk. Tehát jelen pillanatban a képviselőtestületnek van egy döntése, amit 
szeretném, ha most is megerősítenénk, mert ügye az 2018-as. A 2019-es évi költségvetésben is 
rendelkezésre tartjuk, az 51 millió 800 ezer forintot. Ezt én kimondanám, hogy ezt 
rendelkezésre tartjuk. Jelen pillanatba az önkormányzatnak, nem ebbe az irányba indulnánk el, 
hogy milyen forrásokat kell az önkormányzatnak beletenni, hanem az, amit májusba illetve 
szeptemberben is döntöttünk már, ha van annyi pénzünk, amennyi van. A többi csak akkor 
tudjuk ebben a helyzetben. ebben a konstrukcióban megoldani, hogyha kapunk hozzá 
kormányzati támogatást. Azt kell nekünk kimutatni, közbeszerzéssel, ami kimutatja számokkal, 
hogy mennyibe kerül a csarnoképítése. Meg a szükséges esetlegesen egyéb kiadások, amik 
nincsenek benne a jelenlegi rendszerben. Ezeket kell tudnunk kimutatni, ugye ez várható, hogy 
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mennyibe kerül, és akkor tudunk nekifutni most jelen pillanatban az egész beruházásnak most, 
ha kapunk hozzá kormányzati támogatást. Ha nem kapunk, akkor nincs mit ütemezni rajta, mert 
akkora összeg hiányzik, amiből nem kell mutogatni, hogy úgy se tudjuk megoldani, mert nem 
tudjuk. Akkor valami új konstrukcióba kell belefutni. De most én azt gondolom, hogy járjunk 
ennek a végére. Tehát ugyan azt, amit mondasz, csak nem tudunk, további forrásokat jelen 
pillanatban Én azt gondolom, az önkormányzat költségvetéséből nem kívánunk beletenni a 
jelenlegi rendszerbe, ami viszont ott van 51 millió 800 forintot, azt továbbra is fenntartjuk. Az, 
hogyha van egy érvények közbeszerzés, szerződés aláírva, akkor az megy a többi pénzhez, 
összeáll a keret és a közbeszerzéses szerződés aláírható és elkezdődhet a kivitelezési munka. 

Sebők Márta képviselő: Na, most ezzel kapcsolatban két kérdésem van. Az egyik százszor 
kinyilvánítottuk már az akaratunkat, hogy a költségvetésben az 51 millió forint rendelkezésre 
áll. Erről már szerintem felesleges szavazni. A második, hogy mi indokolja most a 
szerződésmódosítást, amikor egy olyan átmeneti időszakban vagyunk, hogy tudjuk, hogy lesz 
pénzünk, vagy nem lesz pénzünk. Akkor miért akarunk szerződést módosítani? 

Basky András polgármester: Azt, hogy az első szerződésünk, ami van, az teljes TAO-s 
történetre épült. Tehát itt most jelen pillanatban önrészre, TAO-ra és kormányzati támogatásra 
számolunk, azt gondolom ezt szerződésben is, hogy a közbeszerzésen ezt át lehessen vinni, 
hogy meg tudjuk indokolni, hogy miért igényeljük a közbeszerzést szerintem azért erre ott 
szükség van. Én azt gondolom, hogy egy újragondolt szerződésre, arra biztos szükség van. Egy 
határozati javaslatban azt javasolnám is.  

Sebők Márta képviselő: Én azt gondolom, hogy a kormányzati támogatás megléte után lenne 
érdemes hozzányúlni a szerződéshez, mert lehet, hogy az az egyetlen egy megoldásunk marad, 
hogy TAO-s támogatásból építsünk csarnokot. Akkor minek nyúlunk hozzá? Először szerezzük 
meg a kormányzati támogatás ígérvényét és utána szerződésmódosítás. 

Basky András polgármester: Az a baj, ahogy mondtam. A kormányzat, mint ahogy a TOP-
os pályázatok esetében is csak akkor ad, csak akkor gondolkodik el a támogatáson, hogyha van 
egy érvényes közbeszerzés. Salacz Laszló országgyűlési képviselővel, amikor beszéltem ez 
ügyben, akkor jött és azt mondta, hogy az a levél, amit megírtunk nagyon jó, csak nincs 
alátámasztva. Tehát oda kell egy érvényes közbeszerzés és akkor látja azt, hogy mennyi az 
annyi és akkor tud támogatási igénnyel fordulni. Tehát nem fogunk tudni behozni, egy olyan 
ígérvényt, amit hát jó van akkor, hogy ha lesz egy érvényes közbeszerzés, akkor majd 
támogatjuk. Tehát nem így működik a jelenlegi kormányzati támogatás. Legyen egy érvényes 
közbeszerzés és akkor látja azt, hogy működik a dolog, adja a pénzt vagy nem adja. 

Sebők Márta képviselő: Én azt gondolom, mint pénzügyi vezetőnek nagyon fontos és elemi 
érdeke, hogy tudjuk, hogy mi mennyi és tudjuk finanszírozni. Na, most ha nincs ígérvényünk, 
akkor nem tudunk felelős pénzügyi döntést hozni.  

Basky András polgármester: Pénzügyi döntést nem hozunk. Pénzügyi döntést nem hozunk. 
Tehát milyen döntést? 
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Sebők Márta képviselő: Felvállalunk egy 1 milliárd forintos csarnok beruházást, aminek majd 
nagyon sok egyéb járulékos költsége is lesz. Amit az önkormányzat költségvetéséből kell 
finanszírozni.  

dr. Adony Lajos alpolgármester: Ez feltételes közbeszerzés 

Sebők Márta képviselő: Teljesen mind egy  

dr. Adony Lajos alpolgármester: Ahhoz nem kell, nincs kötelezve, hogy odatesszük és 
vállaljuk. Ha meg lesz a kormányzati támogatás, akkor indul a projekt. 

Sebők Márta képviselő: Már maga a közbeszerzési eljárást is ki kell fizetni. Most akkor utána 
fogunk majd visszalépni, vagy hogy lesz? 

dr. Adony Lajos alpolgármester: De elmondta az András, hogy ők nem fizettek ki még egy 
fillért sem. 

Sebők Márta képviselő: De az új közbeszerzési eljárásért, majd fizetni kell, ami remélhetőleg 
talán érvényes is lesz talán. Bár nem biztos. 

Basky András polgármester: De hát ez nem lehet kérdés, hogy egy közbeszerzést ki kell 
fizetni, hogyha az a végére ér és eredményes lesz. És az sem lehet kérdés, hogy a 
közbeszerzésért fizetni kell  

Sebők Márta képviselő: Tehát, akkor pénzről döntünk most. 

Basky András polgármester: Csikai Zsoltnak átadom a szót. 

Dr. Csikai Zsolt belső ellenőr: Elnézést kérek csak a pénzügyi részéhez, meg a kormányzatnak 
írt levélhez egy-egy fél mondatot. Az ajánlatkérő várhatóan a Mizse Sport Kft lesz. Majd Ő 
fizet akkor, amikor fizet. Lajosmizse város nem lesz ajánlatkérő és nem köt semmilyen ügyvédi 
irodával szerződést. Ebből fizetési kötelezettsége Lajosmizse Város Önkormányzatának ezért 
nem keletkezhet. Kettő apró kiegészítés, Én abba nem látok bele, de biztosan úgy van, hogy a 
kormány, ha úgy születik a döntés, hogy ismét forduljon a testület nevében a Polgármester Úr, 
akihez a kormányhoz, de ahhoz kell lenni egy érvényes közbeszerzési eljárásnak. Had 
jegyezzem meg halkan, valószínűleg szükség lesz a levél időpontjának dátumával érvényes 
építési engedélyre, mert a jelenleg április 29. éjfélkor le fog járni. Ezt csak azért jelzem, hogy 
a levéllel egy időre legyen meghosszabbítva a szerződés is. Csak ennyi kiegészítés. 

Basky András polgármester: Köszönöm. Egyébként ennek a hosszabbítását megkéri a Mizse 
Sport Kft. Tehát ugye azt kell látni, hogy a beruházó a Mizse Sport Kft. Ő fog támogatást kapni. 
Tehát nem Lajosmizse Város Önkormányzata kap támogatást, hanem a Mizse Sport Kft. 
Reményeim szerint, jelen konstrukció szerint csak abba az irányba tudunk tovább menni, hogy 
egyszer odaadtuk 38 millió 300 forintot, elkülönítetten kezelünk, 51 millió 800 ezer forintot 
van 60 millió forint, vagy 59 nem tudom hány millió forint a Széchenyi Akadémiánál ez a TAO-
s pályázatnak, az 500 milliós TAO-s pályázatnak az önrésze. De miután a 350 millió durván 
TAO feltöltés jelen pillanatban. még nem történt meg, de ha megtörténik, ez az összeg fedezi a 
30%-os önrészt. Mert ugye a beruházáshoz a közbeszerzési eljárást, a kiviteli terveket, a 



32 
 

műszaki ellenőrt, meg nem tudom még, hogy mi minden dokumentumra van szükség. Ezt mind 
a beruházás fogja tartalmazni. Tehát amikor a teljes beruházás értékéről beszélünk, teljes 
projektről ezek mind benne vannak ebben a történetben, hogy ezeket a dolgokat bele kell tenni. 
Tehát ügye most van annyi pénzünk, amennyi van egy érvényes közbeszerzésen addig, hogy a 
TAO feltöltésen mire jutunk, azt majd meglátjuk. Lesz egy meghosszabbított építési 
engedélyünk, mert az is szükséges hozzá. És akkor a Mizse Sport Kft tud egyébként, mint 
beruházó forrásért fordulni. Mi csak lobbizhatunk és segíthetjük ezt a folyamatot a magunk 
részéről. Garanciát senki nem fog tudni vállalni rá, vagy legalább is Én a magam részéről nem 
tudok vállalni, hogy akkor ez most lefut. Azért Én ezt megpróbálnám. 

Sebők Márta képviselő: Igazad van, meg kell próbálni, de le kell írni, hogy lássuk a 
képviselők, hogy mennyi az önrész, ha TAO-s finanszírozással megyünk tovább, mennyi pénz 
lesz hozzá. Megkaptuk az állami ígérvényt. Írjátok le. 

Basky András polgármester: Tehát mennyi az a forrás, amit kormányzati támogatásból 
kívánunk. Mert az összes többi ügye azt látjuk, tudjuk, hogy mennyi pénz van hozzá. Ezt 
egyébként anélkül nem is tudunk tovább lépni, hogy ez a levél, ami elmegy a kormány felé, ne 
legyen végigvezetve. Az első levélben, amit írtam abban leírtuk azt, hogy van 51 millió 800 
ezer forintunk, elköltöttünk már, vagy folyamatban van az elköltése 38 millió 300 ezer 
forintnak, van x forint TAO-s támogatásunk stb. a közbeszerzés eredménye ennyi. És akkor ott, 
hogy milyen azok a kiadások, amik fölmerülnek és van x forintunk és kérünk még x forintot és 
akkor tudjuk megvalósítani a beruházást. Kijönnek ezek a számok. És ezek a számok nyilván 
nem titkosak, mert alapból látjuk is a számokat összességében. Tehát így tudunk továbbmenni. 
Ez az elvárás ebben a dologban is, de az összes többi beruházásunknál, mint ahogy a ROMA2 
vagy, ahogy a Zöld Városnál is gondolom, futunk majd egy kört kormányzati támogatásért, 
érvényes közbeszerzés nélkül nem lehet elindulni támogatásért. Tehát mindig ezt mondják, 
akármilyen fórumon vagyunk, hogy akkor tud bárki indulni, hogyha érvényes közbeszerzése 
van. Tehát Én azt gondolom, hogy a lényege ugyanaz. 

Sebők Márta képviselő: Tehát akkor még egyszer megismételném. Szerződéstervezetet 
kérünk szépen. Egy kimutatást kérünk a bekerülési költségről, mert Én nem tudom, hogy ez 
működőképes, használatbavételi engedély birtokában készül el ez a csarnok 980 millió forintért. 
Tehát ezt az árnak a megjelölését kérem és erre a pénzügyi fedezetét. 

Basky András polgármester: Pénzügyi fedezet, ami hiányzik az mind kormányzati támogatás. 

Sebők Márta képviselő: Jó, de írjátok le. Írjátok le és ennek a tudatában tudja a képviselő 
testület eldönteni.  És akkor Én nem tudom, hogy ez a most következő ülésen, vagy a májusi 
soros testületi ülésre, ez a dolog összeáll. És akkor fogom a képviselői indítványomat újra 
hozni, addig elhalasztom.  

Basky András polgármester: Jó oké, viszont most akkor Én nekem lenne javaslatom 
határozathozatalra. Erzsike. 

Sápi Zsomborné képviselő: Van egy probléma, amit az előbb elfelejtettem mondani, hogy 
nem csak az építési engedély jár le, hanem kettőször volt már meghosszabbítva a TAO-s 
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határozat és ez 2019.06.30-val lejár. Ennek úgy tudom, hogy újra be kell adni a hosszabbítását, 
mert ha nem lesz beadva, akkor erre többet TAO-t nem lehet gyűjteni. Most egy beruházásnál 
nem tudom, de egy általános TAO gyűjtésnél ezt négyszer lehet hosszabbítani egy határozatot. 
Ez ugye kétszer volt és ugye biztos, hogy nem sikerül feltölteni sajnos ezt hatodik hó harmincig. 
Tehát muszáj meghosszabbítani a Fűzy Úréknak, vagy a Magyar Országos Kosárlabda 
szövetségnél, hogy legyen érvényes határozat. 

Basky András polgármester: Szerintem tudja, de jelezni fogom egyébként neki. Köszönöm 
szépen. A határozati javaslatot a következők szerint javasolnám: Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az új sportcsarnok építése céljából továbbra is 
rendelkezésre tartja saját erőként a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 10. melléklet 3.9.2 során lévő 51.890.000 forintot. Van-e kérdés, 
észrevétel az I. javasolt határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel 
jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
 

34/2019. (III.28.) ÖH. 
Az építendő új sportcsarnok beruházáshoz a meglévő forrás (51.890.000 forint) 
rendelkezésre tartása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új sportcsarnok építése 
céljából továbbra is rendelkezésre tartja saját erőként a 2019. évi költségvetésről szóló 
8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 3.9.2 során lévő 51.890.000 
forintot.  

 
Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: Képviselő-testület 
 

 
Basky András polgármester: A határozati javaslatot a következők szerint javasolnám: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Mizse Sport Kft. 
vissza nem térítendő támogatás iránti kérelemmel forduljon Magyarország Kormányához 
lajosmizsei új sportcsarnok beruházás megvalósítása érdekében a hiányzó forrás biztosítása 
céljából. Van-e kérdés, észrevétel a II. javasolt határozat-tervezettel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
 

35/2019. (III.28.) ÖH. 
Az építendő új sportcsarnok beruházás megvalósításához támogatói nyilatkozat 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Mizse 
Sport Kft. vissza nem térítendő támogatás iránti kérelemmel forduljon Magyarország 
Kormányához lajosmizsei új sportcsarnok beruházás megvalósítása érdekében a 
hiányzó forrás biztosítása céljából. 
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Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: Képviselő-testület 
 

Basky András polgármester: A határozati javaslatot a következők szerint javasolnám: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy készítse 
elő az új sportcsarnok beruházás megvalósítására létrejött négyoldalú megállapodás 
felülvizsgálatát. Van-e kérdés, észrevétel a III. javasolt határozat-tervezettel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

36/2019. (III.28.) ÖH. 
Az építendő új sportcsarnok beruházáshoz kapcsolódó négyoldalú megállapodás 
felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy 
készítse elő az új sportcsarnok beruházás megvalósítására létrejött négyoldalú 
megállapodás felülvizsgálatát.  

 
Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 

Basky András polgármester: Készüljön egy kimutatás a sportcsarnok forrásáról. 

Sebők Márta képviselő: Úgy kellene megtervezni, hogy használatbavételi engedély 
birtokában, tehát működőképes legyen. A működőképes sportcsarnok mennyibe fog kerülni 
Lajosmizsének? 

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: A közbeszerzési eljárásnál az ajánlattevő arra ad ajánlatot.  

dr. Csikai Zsolt belső ellenőr: Ha jól emlékszem rá 3,5 millió forintért tartalmazza a 
tanulmány. 

Sebők Márta képviselő: De új szerződés lesz.  

dr. Csikai Zsolt belső ellenőr: Abból egyetlen egy szakaszt kell kicserélni a közbeszerzési 
pályázatban a tervek kivitelezésének költségét. A tanulmányban fel van sorolva az üzemeltetési 
költség, a hatósági eljárási díj. A jelenlegi ismereteim szerint abban a tanulmányban, amit a 
testület megszavazott nem csak egy sor fog változni? 

Basky András polgármester: Továbbra is tudom támogatni és határozatba is foglalom, hogy 
lássa a Képviselő-testület azt, hogy ha a csarnok megépül, akkor hogyan fog összeállni 
költségvetés szempontjából. Ezeket a számokat terjesszük a Képviselő-testület elé.  
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Sebők Márta képviselő: Ha ezt megkapom és elfogadható lesz akkor a következő testületi 
ülésre, amikor ezt tárgyaljuk akkor hozom vissza az indítványt és akkor kerül visszavonásra. 
Használatba vételi engedéllyel történő rendelkezésre bocsájtásról készüljön. Mennyit kell még 
plusz összeget beletenni a költségvetésből? 

Basky András polgármester: A határozati javaslatot a következők szerint javasolnám: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy 
készítsen egy kalkulációt arra vonatkozóan, hogy az építendő új sportcsarnok rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban történő átadása várhatóan mekkora nagyságrendű forrást 
igényel és ezen összeg biztosítása milyen forrásösszetétellel valósítható meg.  

dr. Adonyi Lajos alpolgármester:. Igaza van Irénkének. Amikor ki lesz írva a közbeszerzés 
és azzal köt szerződést és az az ár lesz. Ezt valaki nehogy kézpénzek vegye. 

Sebők Márta képviselő: Utána jön az, hogy még kell 50 millió forint.  

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Ez a közbeszerzés.  

Sebők Márta képviselő: Óvatosan kell ezzel bánni. 4 éve nem tudjuk mennyibe fog kerülni. 

Basky András polgármester: A közbeszerzés amíg nem zajlik le, nem tudjuk beírni, de látni 
fogjuk nagyságrendileg, hogy nem 100 millió vagy 900 millió forint körül lesz. Az új 
közbeszerzés 1-2 hónapon belül elkészül. Ha 10 millióval növekszik, akkor is a kormánytól 
szeretnénk megkérni. Érvényes közbeszerzésnek kell lennie, több ajánlattevővel. 

Sebők Márta képviselő Ugyanez a cég fogja elvégezni a közbeszereztetést, aki már ennyire 
sikeren dolgozott? Másik közbeszeretőt kell keresni.  

Basky András polgármester: A közbeszerzéshez kérném azt, hogy általunk is delegált 
szakember legyen benne a közbeszerzési bíráló bizottságban.  

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy 
készítsen egy kalkulációt arra vonatkozóan, hogy az építendő új sportcsarnok rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban történő átadása várhatóan mekkora nagyságrendű forrást 
igényel és ezen összeg biztosítása milyen forrásösszetétellel valósítható meg.  

Van-e kérdés, észrevétel a IV. javasolt határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 

37/2019. (III.28.) ÖH. 
Az építendő új sportcsarnok beruházáshoz kapcsolódó várható kalkuláció készítése 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy 
készítsen egy kalkulációt arra vonatkozóan, hogy az építendő új sportcsarnok 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadása várhatóan mekkora 
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nagyságrendű forrást igényel és ezen összeg biztosítása milyen forrásösszetétellel 
valósítható meg.  

 
Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 

Basky András polgármester: Van-e még valakinek szavaztatni valója? Amennyiben nincs a 
mai ülést 16.10 órakor bezárom. 

 

 
Kmf. 

 
       Basky András sk.                  dr. Balogh László sk. 

             polgármester                 jegyző   
 

 


