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JEGYZŐKÖNYV 
szült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottságának 2017. szeptember 19-én, kedden reggel 8.10 órakor, a Városháza 
Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
Belusz László bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester 
   Sápi Tibor alpolgármester 
   dr. Balogh László jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
   Orbán Antal települési képviselő 
   Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
   Tengölics Judit IGSZ vezető 
   Varga Mária Könyvtármunkatársa   Papp 
Bácsvíz Zrt részéről 
   Vörös Róbert Bácsvíz Zrt részéről 
   Szilágyi Ödön irodavezető 
   Kovács Gábor települési főépítész 
   Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 
   Dodonka Csaba pályázati referen 
   Gulyás Attiláné pénzügyi referens 
   Kovács Rebeka  
   dr. Tóth Andrea irodavezető 
   Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezet 
   Guti Istvánné Művelődési Ház vezetője 
   Kocsis Györgyné óvodavezető 
   Horváth Sándor pályázati referens 
yzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
a bizottság határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő van jelen. Belusz László 
bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről, mivel Ő az állandó jegyzőkönyv 
hitelesítő, ezért javaslom, hogy most Keresztes Ferenc legyen. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
egállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt,1 fő Keresztes es Ferenc nem szavazott - a mai ülés jegyzőkönyv aláírójának 
Keresztes Ferencet megválasztotta. 
 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 8.11 órakor kiment az ülésről, a bizottság a 
továbbiakban 3 fővel határozatképes. 
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A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek.  
A polgármester úr kérte, hogy a meghívó szerinti 2./ napirendi ponttal (A 2018.-2032. 
évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése) kezdjük, mert a 
Bácsvíz Zrt-től megérkeztek a munkatársak. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek módosításra, illetve kiegészítésre 
javaslata? Nincs. Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja ezzel a módosítási 
javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
1./ A 2018-2032. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesz Basky Andrá      tési Terv 
véleményezése      polgármeste 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     ……/2017. (….) önkormányzati rendelete a 2017. évi költség- polgármester 
     vetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosí- 
     tásáról 
3./ Légifelvételes települési kisfilm     Basky András 
          polgármester 
4./ Pályázat benyújtása a TOP-5.3.1-16 azonosító számú felhívásra Basky András 
          polgármester 
5./ Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása Basky András 
          polgármester 
6./ Út- és járdahálózat felújítása 2017. évben II. ütem   Basky András 
          polgármester 
7./ Előkészítő döntések meghozatala a Lajosmizsei Piactér fejlesz- Basky András 
     tésével kapcsolatosan       polgármester 
8./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Basky András 
     Ösztöndíjrendszerhez       polgármester 
9./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére Basky András 
     vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos előzetes döntés  polgármester 
10./ Egyebek 
       - Városmarketing 
1./ Napirendi pontA 2018. -2032. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Terv véleményezése 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt minden évben el kell készíteni az önkormányzatoknak, és a Magyar Energetikai és 
Közmű Szabályozási Hivatalhoz meg kell küldeni. A Gördülő Fejlesztési Terv 15 évre 
készül? 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt. képviselőjeIgen. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van egy I. üteme, az a belátható időszak. Az előterjesztésben a beruházás I. üteme 
2018. évben a Kálmán Imre köz ivóvíz gerincvezetékkel való ivóvíz  ellátása. Jelenleg 
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erre a feladatra van előrelátható forrás. Ezennel a Kálmán Imre utcában egy 
kérelmezett tűzcsap is megvalósításra került.  
A II. ütemből is valósulhat meg vezetékcsere, a Fecske utca forrását majd a 2018. évi 
költségvetés összeállításánál lehet elfogadni. 
Egy kérdésem van a határozat-tervezettel kapcsolatban. A bevezetőben arról 
olvashatunk, hogy a 2018. évi fejlesztésre a Kálmán Imre közben a megfelelő 
pénzeszköz rendelkezésre áll. A határozat-tervezetben pedig az van, hogy a Kálmán 
Imre köz közüzemi ivóvíz ellátásának megvalósítására 2018. évi költségvetésből 
3.100.000.- Ft fog elfogadásra kerülni.  
Basky András polgármester 
Az idei költségvetésben kell, hogy elfogadjuk ezt az összeget. 
 
8.16 órakor Sápi Zsomborné bizottsági tag visszajött a terembe, a bizottság a 
továbbiakban 4 fővel határozatképes. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
A Gördülő Fejlesztés Terv elkészült az ivóvíz ellátásra, közművekre, a közműves 
szennyvíz elvezetés rendszerére is. Óriási ez a vezetékrendszer, ami Lajosmizsén van 
ivóvíz tekintetében, több mint 60 km. Vízbekötések száma 2874. Ennek óriási a 
meghibásodási lehetősége, óriási a fenntartási költsége, látjuk hónapról-hónapra, hogy 
az év folyamán többször kerül olyan előterjesztés elénk, ahol a meghibásodott 
eszközökre, vagy egységekre a költségvetésből pénzeszközt kell biztosítani. Ahogy 
olvastam az ivóvíz hálózattal kapcsolatos előterjesztést, az állt össze bennem, hogy a 
település bizonyos területein bizony elavultak az ivóvíz vezeték rendszerek, és itt akár 
rendkívüli meghibásodás is előfordulhat, ez az Önkormányzat költségvetését terheli. 
A 3. pontja a felújítási pótlási tervnek, hogy az egyik hálózati nyomásfokozó szivattyú 
meghibásodott, javíthatatlan, ezért cseréje szükséges. Ez teljesen működésképtelen, 
vagy csak kisebb teljesítménnyel működik, s ez mennyi pénzbe kerül. 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt képviselője 
Ez úgy hibásodott meg, hogy jelenleg már nem működik, a nyomásfokozó 
szivattyúból összesen 3 db van beépítve, melyből kettő darab tartalék, és egy 
meghibásodott, és jelenleg tartalék nélkül üzemel a nyomásfokozás. Ha további 
szivattyú meghibásodás következne be, akkor lennének ellátási problémák. Tartalékkal 
nem rendelkezünk. A pótlás 2,3 millió forintba kerülne.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ennek a szivattyúnak a pótlására mikor kell, hogy sor kerüljön? 
 
 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt képviselője 
Minél előbb, egy-két héten belül, mert ez az üzembiztonságot rontja. Azt nem lehet 
megmondani, hogy a jelenleg most üzemelő két szivattyúból melyik, mikor fog 
meghibásodni. Ha az egyik meghibásodik, akkor onnantól kezdve sokkal kisebb 
kapacitással tudunk a hálózatról termelni, és ellátási probléma lehet. Ez a szivattyú a 
Kék-víz minőségjavító programban került beépítésre, a meghibásodás üzemeltetői 
álláspont szerint egy kivitelezési hiba volt, hogy a szivattyú nem rendelkezett leszívás 
elleni védelemmel, ami azt jelenti, hogy ha nincs vérutánpótlás a szivattyúban, akkor 



 5

annak le kellene tiltania. Volt egy olyan üzemállapot, hogy lelevegősödött a rendszer, 
nem állította le a szivattyút, s kenés nélkül ment, tulajdonképpen ez okozta a 
tönkremenetelét. Garanciális viszonyban álltunk a kivitelezővel, de mivel nem sikerült 
elismertetni, a mérnök sem támasztotta alá a problémánkat, ezért nem valószínű, hogy 
tudjuk érvényesíteni a garanciális igényt.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt 100 %-ban az Önkormányzatnak kell finanszíroznia? 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt képviselője 
Igen, mivel ez önkormányzati tulajdonban van. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előterjesztés 5. pontja tartalmazza a vízhálózat rekonstrukciónál a település elosztó 
hálózata jelentős százalékban azbeszt cement anyagú, amelynek cseréjét folyamatosan 
hosszú távon tervezik, középtávon Lajosmizse településen 5152 folyóméter előállítását 
terveztük. Erre mi nyújt majd fedezetet? 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt A Gördülő Fejlesztési Tervről annyit kell tudni, hogy az 
Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak az elvárása, hogy csak olyan munkákat 
lehet tervezni, amire van fedezet. Az I. ütemben tervezett munkákra van fedezet, a II. 
és a III. ütemmel szemben az az elvárás, hogy a műszakilag szükséges felújítások, 
pótlások legyenek megemlítve, akkor is, ha nincs rá forrás. Ezzel szeretné az 
Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felmérni azt, hogy a viziközmű szektorban 
mekkora forrásokra van szükség. Tisztában vannak azzal, hogy ezek nem állnak 
rendelkezésre. A Gördülő Fejlesztési Tervnek az elfogadása nem jelenti azt, hogy erre 
az Önkormányzatnak kezességet kell vállalni, azért is tüntettük fel, hogy részbeni 
forráshiány, bemutatásra kerülnek a rendelkezésre álló források is, s leírjuk, hogy csak 
a rendelkezésre álló források mértékéig lehet ezeket megvalósítani. Már ezzel is 
mutatjuk, hogy forrás kell az ágazatba. Nagyon sok cikk jelent meg mostanában, hogy 
az ágazat 3000 milliárd forráshiánnyal rendelkezik rövid távon. Ezekből adódnak ezek 
a nagy forráshiányok. Ez nagyon fontos, hogy fel legyen szüntetve, hogy lássák a 
döntéshozók állami szinten, hogy mekkora forrásra van szükség. Ha ezek most nem 
kerülnek feltüntetésre, akkor az lenne a veszélye, hogy később nem jut rá forrás. Ezzel 
mutatjuk azt, hogy itt mekkora forráshiány van. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Már korábban is volt arról szó, hogy rendkívül alacsony a bérleti díj, amit 
itt Önök fizetnek, s az Önkormányzat részére bizonyos kompenzálási lehetőségről volt 
szó. Ez megoldódott-e? 
 
 
dr. Balogh László jegyző 
Van egy szerződés-tervezet és egy jogszabályváltozás is, amely többféleképpen is 
értelmezhető. Egyeztettünk a Bácsvíz Zrt-vel. Az új szabályozás szerint úgy is lehet 
értékelni, hogy a teljes értékcsökkenés bérleti díj szerint érvényesíthető volna. A 
Bácsvíz Zrt kifejezte azt a szándékát, hogy ő ezt így nem tudja megfizetni. A 
jogszabály értelmezése során abban maradtunk, hogy forduljunk a Közműszabályozási 
Hivatalhoz, és erre tekintettel a Bácsvíz Zrt egy olyan javaslatot tett, hogy a tavalyi és 
az idei évre július hónapig, amíg a jogszabályváltozás bekövetkezett (1,5 évre) a 
különbözetet a korábbi díjhoz képest ráfizetnénk.  
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dr. Tóth Andrea irodavezető 
A jogszabályi változás július 23-án következett be. Gyakorlatilag a 2016. január 1-je 
és a 2017. július 22-e közötti tényszámokat várjuk, hogy a végleges szerződést meg 
tudjuk e tekintetben kötni. A jogszabály értelmezésével kapcsolatban pedig vagy a 
MEK-hez fordulunk, vagy a gyakorlatban hátha látszik kikristályosodni, hogy mit kell 
ezen a változáson érteni.  
dr. Balogh László jegyző 
Szóban fordultunk a MEK-hez, de szóban nem tudták megmondani ők sem, hogy mit 
jelent ez a jogszabályváltozás. 
Basky András polgármester 
Egy dolgot biztos nem jelent, hogy azt az összeget, amit a szerződésben megkötöttünk, 
azt fizetheti a Bácsvíz teljesen hivatalosan és nem kell különböző változtatásokat 
tenni.  
Még egy gondolat. Az elnökségi ülésen beszéltünk erről délután, hogy ez a probléma 
nem lajosmizsei probléma csak és kizárólagosan, hanem országos. Lajosmizse 
viszonylatában mindenhol idősek a vezetékek, a meghibásodás nagyobb 
valószínűséggel előfordul, mint egy új rendszernél.  
 
08.17. órakor Keresztes Ferenc kiment az ülésről, a bizottság a továbbiakban 3 fővel 
határozatképes. 
 
08.18 órakor Keresztes Ferenc visszaérkezett az ülésre, a bizottság a továbbiakban 4 
fővel határozatképes. 
 
A TÖOSZ is sürgeti azt a megoldást, hogy az Energetikai és Közműszabályozási 
Hivatal mondja meg az új árat. Amikor a szerződést megkötöttük, abban 
reménykedtünk, hogy a Hivatal mond egy olyan új árat, amivel kezelni tudja ezt a 
helyzetet, mint a meghibásodásból származó hiányosságok. Belekerültünk egy 
rendszerbe, nem mi teremtettük magunknak ezt a helyzetet, hanem a különböző 
jogszabályi változások.  
Eddig a Bácsvíz Zrt volt az üzemeltető, ő volt, aki minden problémás dolgot 
megcsinált az önkormányzat helyett. Miután visszaháramlott a tulajdonunkba ez a 
vagyon, a tulajdonosnak vannak kötelezettségei. 
Az, hogy a Bácsvíz ennyi amortizációt fizet, amennyi az eredeti könyvekben annak 
idején volt, az egy adottság volt akkor, amikor a szerződést kötöttük. Ahhoz képest 
azok a változások, amelyek a rezsicsökkentésből adódó csökkenő díjakat jelentették, 
valamint az a sujtás a szolgáltató felé, hogy a bekötéseket ingyen kell megcsinálni, ez 
mind azt jelenti, hogy azt az összegű amortizációs költséget, ami ténylegesen 
bekövetkezik, csak úgy lehet megoldani, ha a díjakba ez be lenne építve. A be nem 
épített díjakból a Bácsvíz Zrt sem tudja a magasabb összegű díjat fizetni. Jövő évben 
viszont biztos kell, hogy legyen változás. Az is biztos, hogy néhány éven belül ezeket 
a nagyon öreg vezetékeket, amik Lajosmizsén is vannak, kb. 40 km, ezekre pályázati 
forrást kell, hogy biztosítson, mert ezeket az önkormányzatok nem tudják saját 
forrásukból jelen gazdálkodási körülmények között megoldani. Ezt mindenki látja, a 
biztonságos működés akkor biztosított, ha a díjakhoz hozzányúlnak. Ezt a helyzetet 
nem tudjuk másképp kezelni. 
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Még egy dolog van, hogy a rendszerben valamilyen hiba keletkezett, ami a mi 
költségünk. Ezek eddig nem voltak.  Most hozzá kell szokni, ha meghibásodás van, 
csőtörés, szivattyú elromlik, azt meg kell javítani, s ez az önkormányzat költsége. Az 
ütemtervben van bérleti díj, és egyéb dolgok, amiből szerény viziközmű fejlesztést 
tudunk csinálni. A jövő évi költségvetésünkbe bele kell venni a Kálmán Imre köznek a 
rendezését. 
Sok-sok feladatunk van, többek között a Fecske utca problémakörének a megoldása is. 
Amíg a költségvetésünket el nem fogadjuk, addig nem lehet úgy beletenni, hogy 
megcsináljuk, hanem csak tervezés szintjén. A Bodza utcának a víz problémáját is 
megoldjuk a költségvetésünkből. Ez önkormányzati kötelező feladat, ilyen célokra a 
költségvetésünkből pénzt kell, hogy tegyünk. Előírták, hogy 100 m-en belül 
tűzcsapnak kell lenni, ha valaki építkezik, mert másképp nem kapja meg az 
engedélyeket. Erre vonatkozóan is jöttek be kérelmek. Egy tűzcsapnak a megépítése 
3.500.000.- Ft. Ezt az önkormányzatnak el kell végeznie. 
A Kálmán Imre közben ivóvíz ellátását kell rendezni, valamint ott építkezésbe kezd az 
egyik lakó, s tűztűzcsapot is kell építeni, mert akkor kap építési engedélyt. Ezeket a 
helyzeteket tudomásul kell venni és az önkormányzatnak kell kezelni. 
A Gördülő Fejlesztési Tervben vannak mínuszok. Ez azt jelenti, hogy ezek olyan 
számok, amelyek fejlesztései megvalósultak, az Önkormányzat fizette ki, kérdés az a 
Bácsvíz Zrt részéről, hogy amikor szivattyú csere volt, illetve gépjavítás, ezt a bérleti 
díj előtt megelőlegeztük-e, s ez mínuszban fog megjelenni, vagy azt mondjuk, hogy 
egy szivattyúcserét kifizettünk a saját költségvetésünkből, s ezt plusz forrásként 
hozzátesszük. Ezt nehéz eldönteni. Ezeket a számokat azért kell jelezni az állam                                                              
felé, hogy lássa a tényleges valóságot, nem lehet elhallgatni azért, hogy a 15 éves 
fejlesztési tervünk is „0”-ás legyen. 
Jelen esetben egy alaposan átgondolt Gördülő Fejlesztési Tervről van szó, ami tele van 
mínuszokkal. Ezt a 100 milliókat az önkormányzat a jelen pénzügyi helyzete mellett 
nem fogja tudni megvalósítani. A pillanatnyi felújításokat, fejlesztéseket úgy kell 
kezelni, hogy ezzel az összeggel hozzájárul az önkormányzat.  Nem biztos, hogy 
célszerű ezt a néhány millió forintot a Gördülő Fejlesztési Tervben mínuszosként 
felmutatni, főleg úgy, hogy ha valaki ránéz az önkormányzat költségvetésére, s azt 
látja, hogy ezt meg tudja oldani. Ha valami javítás van, szivattyú csere, stb. akkor ezt a 
saját költségvetésünkből saját forrásként kellene, hogy hozzátegyük, s akkor a Gördülő 
Fejlesztési Tervben ez a szám nem mínuszként jelenne meg. Nem tudom, hogy ez 
járható út-e? 
 
 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt 
A bérleti díj oldalon mínuszban vagyunk, s ez által kevesebb forrás jut az első ütemre, 
s nem is biztos, hogy elég lesz ez a forrás. A következő évre mindig annyit tervezünk, 
amire látjuk, hogy lesz fedezet. Ezzel görgetjük magunk előtt a problémát, előbb-utóbb 
a 300 millió forintos munka elő fog jönni. 
Basky András polgármester 
Ezt kell, hogy lássa az állam, hogy ilyen probléma van Lajosmizsén, s az országos 
helyzetet is, ha jól látja, akkor ide pályázati forrásokat kell, hogy tegyen néhány éven 
belül, mint például a csatornázásnál is pályázni lehetett.   
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Sebők Márta PEB elnök 
Ha a számokat és a tényeket nézzük, akkor ez előbb-utóbb robbanni fog, s a 
költségvetést veszélyeztetni fogja. 
Ha jól értem, ez az előterjesztés úgy van előkészítve, hogy ez megfelelő arra 
vonatkozóan, hogy tovább mehessen.Vörös Róbert Bácsvíz Zrt. 
Úgy van előkészítve, hogy nem veszi figyelembe, hogy amit előfinanszírozott az 
Önkormányzat, az előfinanszírozott bérleti díj volt, vagy nem előfinanszírozás, hanem 
plusz forrás. Mi úgy vettük figyelembe, hogy előfinanszírozás. Kérdés, hogy az eddig 
kifizetett számlákból mennyi volt az előfinanszírozás és mennyi a többletforrás.  A 
többletforrással az adatok egy kicsit módosulhatnak, a probléma az, hogy az elmúlt év 
egy kicsit alul lett tervezve az igények alá. Ha szükség lesz, akkor az 
Önkormányzatnak saját forrásból is hozzá kell tennie pénzt. A jogszabály is erről szól, 
hogy a bérleti díjon felül az üzemeltető kénytelen felújításpótlásnak minősülő 
beavatkozást elvégezni, azt ki kell számlázni az Önkormányzatnak, mint 
tulajdonosnak. Az más kérdés, hogy az Önkormányzat ki tudja-e fizetni. Az 
szerencsés, aki ki tudja fizetni, de sajnos vannak olyan kis önkormányzatok, akik ezt 
göngyölítik, s majd pályázhat állami forrásra. 
Basky András polgármester 
Kérdés az, hogy ezt a göngyölített adósságot ki tudják-e fizetni az önkormányzatok. 
Tud pályázni az a település, amelyik eladósodott, de amelyik nem, az nem, s annak a 
költségvetéséből kell gazdálkodni. Én azt erősíteném meg, hogy a minimális 
fejlesztéseket, amik eddig is megvalósultak, s amiket tervezünk, azokat beterveznénk, 
s saját forrást teszünk hozzá, s az éves adósság nem szaporodna. A Gördülő Fejlesztési 
Tervet úgy fogadnám el, hogy nullás legyen, s az Önkormányzat a 2.200.000.- Ft-ot 
beleteszi a rendszerbe. 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt 
Azt javaslom, hogy egy plusz sorba fel kellene vezetni, hogy mennyi az 
Önkormányzat által beletett plusz forrás. 
Basky András polgármester 
Azt javaslom, hogy ezt fogadjuk el így, s október hónapban tárgyaljuk a 
jogszabályváltozásokat és a költségek alakulását, s akkor tisztább képet látunk, hogy 
mennyi az a bérleti díj, ami ténylegesen befolyik a Bácsvíz Zrt-től, s azzal ténylegesen 
tudjuk korrigálni. Ha a Fecske utcát a jövő évi költségvetésünkbe be tudjuk tervezni, 
akkor ezt a Gördülő Fejlesztési Tervet módosítanunk kell, viszont a Fecske utcának a 
költségeit hozzá kell rendelnünk a Gördülő Fejlesztési Tervhez. Azt gondolom, hogy 
ezt elfogadhatjuk így, mert nem okoz senkinek sem problémát, ha úgy látjuk, hogy 
szükséges, akkor az előterjesztést megmódosíthatjuk, de a jövő évi költségvetés 
elfogadásánál február március hónap környékén újra el kell fogadni a Gördülő 
Fejlesztési Tervet, s a Fecske utcához bízom benne, hogy tudunk forrást 
biztosítani.Vörös Róbert Bácsvíz Zrt 
Ha elfogadásra kerül, s így nyújtjuk be az Energetikai Hivatalhoz, lehetőség az év 
során is lesz módosítani. Ha a műszaki tartalom nem módosul, csak forrást kell 
hozzárendelni, az nem is módosításnak számít, hanem tájékoztatásnak, ennek még 
költsége sem lesz az Energetikai Hivatal felé. Bármikor lehet módosítani év közben is, 
ha látszik, hogy új források jelentkeznek.  
Sebők Márta PEB elnök 
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Ez a vízszolgáltatásra vonatkozik, hogy az előterjesztés szerint fogadjuk el, vagy a 
csatornára is? 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt 
Mindkettőre.  
Sebők Márta PEB elnök 
Csatornával kapcsolatban csak egy gondolatot szeretnék elmondani. Itt említést 
tesznek arról, hogy szivattyú hibásodott meg, amibe belekerült a lakossági hulladék, 
ami meghibásította ezt a szivattyút. Egy szűrővel ezt nem lehet megakadályozni? 
Papp Adél Bácsvíz Zrt  
Csatornás ügyben jelenleg próbálunk kísérletet végezni, hogy egy-egy adott 
szakaszon, egy-egy átemelőnél egy kosaras szűrő mennyire lenne megoldás a 
problémánkra, hogy az a rendkívül sok szálas anyag, ami bekerül a rendszerbe a 
fogyasztók által, a szivattyúkat ne károsítsák. Hosszú távon olyan pótlásokat 
eredményeznek, amiből előfordulhat, hogy a szivattyút időnap előtt le kell selejtezni, 
mert nem segít rajta a felújítás. Egyelőre ez. Ami jobban megoldás lenne, hogy a 
kisebb méretű szivattyúkat kicserélni, mert azokkal rengeteg probléma van.  
Sebők Márta PEB elnök 
Régi, vagy új szivattyúkról beszélünk? 
Pap Adél Bácsvíz Zrt képviselője 
Arra nem tudok válaszolni, hogy mennyire újak ezek a szivattyúk. Ezek kisebb méretű 
szivattyúk, az lenne a megoldás, hogy ha nagyobbra lehetne ezeket kicserélni.  
Azokban a kevesebb a hiba százalék, nem kell annyit kimenni a kollégáknak, felújítás 
sem szükséges hozzájuk.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ez a probléma csak lajosmizsei jellegű, egyéb településeken ez nem fordul elő? 
Pap Adél Bácsvíz Zrt  
Egyéb településeken is van, ott is próbálunk megoldást keresni.  
Sebők Márta PEB elnök 
Automatán ezeket a szűrőket nem építették be? 
Pap Adél Bácsvíz Zrt  
Ez nem konkrétan egy szűrő. Az átemelőnek a kialakítása is nagyon fontos, s annak az 
elhelyezkedése is, hogy hogyan folyik le a szennyvíz. Most éppen van ilyen 
megoldásunk, hogy ilyen céggel kerestünk kapcsolatot, hogy hogyan lehetne ezeket a 
szűrőket beépíteni, hogyan fogjuk tudni ezeket mechanikailag takarítani, hogy a 
szivattyúkat megóvjuk.  
 
Sebők Márta PEB elnök 
Több ilyen meghibásodott szivattyú van a településen? 
Pap Adél Bácsvíz Zrt  
10 átemelő van Lajosmizsén, s ezekből a legtöbbel már úgy rendelkezünk két-két 
szivattyúval, hogy ezekből az egyik nagyobb teljesítményű, nagyobb szivattyú, s 
mellette van egy kisebb. A célunk az lenne elsősorban, hogy minden átemelőben 
legyen egy nagy, egy kicsi. Két átemelő van konkrétan, amiben szeretnénk egy 
szivattyút kicserélni nagyobbra.  
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt 



 10

Alapvetően ezeket a rendszereket a mennyiségi igényekhez tervezik. Nem arra 
tervezték ezeket a rendszereket, hogy olyan anyagok kerüljenek a csatornába, amik 
nem odavalók.  Próbáltunk a fogyasztók felé tájékoztatással élni, hogy mi való a 
csatornába, és mi nem. A csatorna nem a szálas anyagoknak a továbbítására való. 
Korábban kulturáltabbak voltak a fogyasztói szokások. 
Sebők Márta PEB elnök 
Több mint kétmilliárdos csatorna beruházásunk van. Azt gondolom, hogy ezért a két 
milliárdért olyan csatornahálózatot kellett volna kapni, amit bombabiztos, és a hozzá 
nem értő fogyasztó sem tudja tönkretenni. Országos szinten ez nem az első csatorna 
beruházás, ezek a problémák egyéb településeken is jelentkeztek. Erre nem figyeltek 
oda? 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt 
Ez nagyon nehéz kérdés, erre most nagyon nehéz választ adni. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Azt nem lehet tudni, hogy a 20 évvel ezelőtt készített csatornáknál van a gond, vagy a 
mostaniaknál is ugyanez jelentkezik? Ezt szeretném kérdezni. 
Ami nemrég készült, azokat úgy kellett volna megcsinálni az addigi tapasztalatok 
alapján, hogy ne következzen be a probléma.   
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt 
A 20 évvel ezelőtti csatornákat túlméretezték. Nem ez volt a tervezés célja, hogy nem 
csatornába való anyagokat továbbítsunk. Sajnos most már úgy néz ki, hogy ez is 
feladat lesz. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van egy több mint kétmilliárdot érő csatorna, ami nem felel meg az előírásoknak? 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt 
Az előírásoknak megfelel. 
Sebők Márta PEB elnök 
Megfelel, csak nem garanciális. Eldugul a csatorna, vagy tönkre megy. Ez érthetetlen. 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt 
Ezek a csatornarendszerek nem arra készültek, hogy az oda nem való anyagokat 
továbbítsák. A fogyasztói szokásokat kellene megváltoztatni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Most, miután az egész ország be van csatornázva? 
Basky András polgármester 
A csatornarendszert nem a Bácsvíz Zrt tervezte, hanem arra szakosodott tervezők. 
tervezték a rendszereket. Amikor ezek készültek, a tervezési feltételeknek megfeleltek. 
Ezt egy külön Hivatal hagyta jóvá. Ezzel nem tud semmit kezdeni a Bácsvíz sem, és 
mi sem, csak megpróbáljuk. Megváltoztak a szokások. Meg kell szokni az új rendszer 
használatát az új bekötési tulajdonosoknak.  
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Én mindent elfogadok, de ebből az Önkormányzat fog rosszul kijönni. A költségvetést 
fogja megterhelni óriás mértékben.  
Sebők Márta PEB elnök 
Felelősségre vonás, biztosítás van-e? A lakosság részére van adva tájékoztatás, hogy 
hogyan használjuk a csatornát? Újságban, Tv-ben, interneten közzé van téve? 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt 
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Készítettünk szórólapot, melyben felhívtuk a felhasználó figyelmét, hogy mi az az 
anyag, ami nem a csatornába való, s azt odatettük a számlák mellé. Tovább kell 
folytatnunk ezt a kampányt. A tervezési irányelveket maximálisan figyelembe vették, 
de ami nem a csatornába való, azt nem lesz képes a csatorna átvinni. A tervezők nem 
követtek el hibát. 
Sebők Márta PEB elnök 
Akkor senki nem hibás, csak a lakosság? 
Vörös Róbert Bácsvíz Zrt 
Csak az hibás, aki olyan anyagot tesz a csatornarendszerbe, amit a rendszer nem tud 
átvinni.  
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük szépen. Van-e még valakinek hozzászólása? Nincs. Aki elfogadja a 2018. -
2032. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
109/2017. (IX. 19.) PEB hat. 
A 2018-2032. évi időszakra vonatkozó  
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés mellékletét képező  2018-2032. évi időszakra vonatkozó  
                      Gördülő Fejlesztési Tervet az előterjesztés határozat-tervezete szerint. 
  Határidő: 2017. szeptember 21. 
  Felelős:     PEB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…..) 
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
A költségvetés az alábbiak szerint módosul: 
1./ pont: a közfoglalkoztatás támogatására 2017. júniusban kapott 5.413.756.-Ft 
pénzösszeg. 
2./ pont: a közfoglalkoztatás támogatására 2017. júliusban kapott 5.942.108 Ft 
támogatási pénzösszeg. 
3./ pont: a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi július havi 
kompenzációjára 522.964 Ft. 
4./ pont: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi augusztus havi 
kompenzációjára 527.600 Ft . 
5./ pont: 2017. évi július-augusztus hónapra szociális ágazati összevont pótlék került 
megállapításra–összesen 2.596.250 Ft értékben. 
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6./ pont: 2017. július. hónapra 266.009 Ft, augusztus hónapra 258.884 Ft kulturális 
illetménypótlék került kifizetésre a Műv.ház részére. 
7./ pont: Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása. 
8./ pont: 2016.évi költségvetési beszámoló normatíva elszámolása kapcsán az 
Önkormányzatnál 2.122.274 Ft a 2016.évre vonatkozó pótigény jelentkezett, ami az 
általános tartalékba kerül bekönyvelésre. Ez konkrét pénz, amivel nőtt az általános 
tartalékunk? 
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
A 2015. évi elszámolásból adódik. Ez a pénz már megjött.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ez olyan pluszforrás, ami eddig nem volt? 
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
Igen, ez a tavalyi elszámolás. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez nagyon jó, ennyivel nőtt az általános tartalékunk. 
9./ pont: A köztemetési sorra 300.000.- Ft átcsoportosítás szükséges a temetési segély 
sorból.  
10. pont: Köztemető előtt kapunként 6 db új parkoló kerül kialakításra. A kialakított 
parkoló és az utca burkolata között néminemű hiányosság tapasztalható. Helyszíni 
szemlén megnéztük, és arra az álláspontra jutottunk a képviselő társakkal, hogy azt 
mindenképp pótolni kell a járdáig. Ennek a pótmunkának a költsége 527.000.- Ft.  
11./ pont: „A szegregált területen élő társadalmi együttműködést erősítő társadalmi 
együttműködést erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” című 
projekthez kaptunk 9.590.000,- Ft összegű állami támogatást. Ez milyen pénz, ez amit 
már korábban megfinanszíroztunk? 
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
Ez a Roma I-es pályázatnak a támogatási előlege, ebből 1.524.000.- Ft a tavalyi 
költségvetésben volt benne. Ez már meg lett finanszírozva, s ez visszajön.  
Sebők Márta PEB elnök 
A 9.590.000.- Ft és az 1.524.000.- Ft közötti összeg a projekt megvalósítás költsége? 
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
Az 8.065.000.- Ft a pályázat megvalósítási költsége, de még nem áll úgy a pályázat, 
hogy szét tudtuk volna bontani, ezért tettük be céltartalékba.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ez a pályázat mikor indul? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ennek a pályázatnak az új indulási ideje 2017. december 1. 
 
Basky András polgármester 
Ennek feltétele az, hogy a Roma II-es pályázatot is megnyertük. Amíg nem kapunk 
értesítést arról, hogy a Roma II-es pályázatot is megnyertük, addig nem fogunk hozzá 
az elköltéshez, mert ha nem nyerne a Roma II-es pályázat, akkor az I-es pályázatot 
sem valósíthatjuk meg. 
Sebők Márta PEB elnök 
11.2./ pont: A Súri iskolában kialakítandó kormányablak épület energetikai 
korszerűsítéséhez tender tervdokumentáció elkészítése. Ezt az általános tartalékból 
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finanszíroztunk, de ha nem nyer a pályázat, akkor ez a pénz nem jön vissza, de 
bízzunk benne, hogy nyerni fog. 
12./ pont: Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme mentőautók felszereltségének 
fejlesztésére vonatkozásában. 
13./ pont: Főnix Dance Egyesület két diákja Olaszországban megrendezésre kerülő 
világbajnokságon vesz részt, s ehhez kér az Egyesület 150.000.- Ft-ot. Ez az általános 
tartalékból kerül kiegyenlítésre.  
14./ pont: Sortpálya szolgálati lakás kazáncseréjéhez szükséges további 141.985.- Ft.  
15./ pont: Kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséhez 500.000.- Ft. Ez a dologi 
kiadásokból kerül át a beruházásokhoz. Ezért mit veszünk és hova? 
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
Informatikai eszközöket. Kellett a Lajosmizsei Napokra. 
Sebők Márta PEB elnök 
16./ pont: Víztorony területének elkerítése az iskolaudvartól és a közterületről való 
megközelítésének biztosításához. Ez 355.6000.- Ft. Ez az általános tartalékból kerül 
finanszírozásra.  
17./ pont: A Köztemetőbe kannatartó állványok és kannák beszerzése miatt a Dologi 
kiadásokból átcsoportosítás szükséges a beruházások közé. 107.016.- Ft kerül 
átcsoportosításra a dologi kiadásokból a beruházásokba.  
18./ pont: Lajosmizse Város Sportjáért szakmai kitüntető díjat 2017. évben N-18 
Lajosmizse Postagalamb Sportegyesület részére adományozta, ez 100.000.- Ft. 
19./ pont: Lajosmizse Város Közművelődéséért szakmai kitüntető díjat 2017. évben 
Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület részére adományozta, ez 100.000.- 
Ft. 
19./ pont: Egy újabb film készülhet Lajosmizséről. Ez egy drón felvétel. Ez 373.609.- 
Ft volt. Itt email-en érkezett hozzánk a megkeresés, hogy mi véleményünk erről, azt 
mondtuk, s mindannyian ezt támogattuk. Milyen tartalommal lesz ez megtöltve?  
Basky András polgármester 
A tartalmat mi határozzuk meg. Elsősorban az a cél, hogy bemutassuk légi felvételről 
Lajosmizsét egyrészt, mint várost, másrészről, pedig mint gazdasági lehetőséget. Az 
RTL Klub-os film meghatározott témaköröket és stílusokat mutatott be. Ennek a 
filmnek az ismétlése csütörtökön 12.00 órakor lesz az RTL Klub csatornáján. g 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Azt lehet tudni, hogy most mit fognak felvenni és leadni?  
Basky András polgármester 
Erre nincs még forgatókönyv, de úgy gondolom, hogy bemutatja Lajosmizse 
intézményhálózatát, a meglévő vállalkozásokat, és azokat a lehetőségeket, amelyek a 
vállalkozás szempontjából fontosak. 
Sebők Márta PEB elnök 
A drón csak felülnézetből tud felvételt készíteni? 
Basky András polgármester 
A drónok különböző magasságokból tudnak felvételeket készíteni, olyan magasságban 
és mélységben tudnak lenni, ahova irányítják. Ez egy 5000 karakteres felvétel lenne, s 
annak megfelelően a helyszíneket bejárják. Ebben kérném mindenki segítségét, hogy 
mi az, amit fontosnak tartunk ebben megjelölni. Az Önkormányzati Bizottság ülésén is 
össze lehetne állítani azt a tematikát, ami szerint a felvétel készüljön. 
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Sebők Márta PEB elnök 
21./ pont: Csokoládé fesztiválra Rimóczi-Art Kft a Városháza grillázsból történő 
elkészítésére 200.000 Ft támogatást szeretne kérni. 
22./ pont: Vízmű telepen 2017.06.20-án történt elárasztás alkalmával meghibásodott 2 
db frekvenciaváltó, ennek pótlása szükséges. Ez mi? 
Basky András polgármester 
Amikor a Vízmű telepen leállt a szolgáltatás, elöntötte az aknát a víz, s ez az az 
összeg, amit a biztosító részben megtérít. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az 1.112.000.- Ft-ból térít meg a biztosító, s mekkora összeget? 
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
Igen, s majdnem 600.000. –Ft-ot térít meg nettóban, s az ÁFÁ-ját is. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönjük szépen. 
23./ pont: Az Őszirózsa Népdalkör és a Rózsa Sándor citerazenekar ruházatának 
anyagköltsége 250.000.- Ft. 
24./ pont: Önkormányzati Hivatalnál a 2017. július havi kompenzáció 52.582.- Ft. 
25./ pont: Önkormányzati Hivatalnál a 2017. augusztus havi bérkompenzáció 52.000.- 
Ft. 
26./ pont: IGSZ-nél a 2017. július havi  bérkompenzáció 185.024.- Ft. 
27./ pont: IGSZ-nél a 2017. augusztus havi bérkompenzáció 185.024.- Ft. 
28./ pont: Művelődési Háznál a 2017. július havi bérkompenzáció 46.360.- Ft. 
29./ pont: Művelődési Háznál a 2017. augusztus havi bérkompenzáció 46.360.- Ft. 
30./ pont: Kulturális illetménypótlék 524.893.- Ft. (fellépő ruhák). 
Kérdezem, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. 
Mielőtt elfogadnánk a rendelet-módosítást, határozat-tervezetek vannak. 
I. határozat-tervezet: Gyephézagos térkő burkolat a temetőnél, aminek a pótmunkáiról 
beszéltünk, és az általános tartalékból kerülne finanszírozásra 527.144.- Ft. Aki ezt 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
110/2017. (IX. 19.) PEB hat. 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 
előtti közterület burkolása 2. sz. pótmunkájáról 

HATÁROZAT 
 
                              Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
                              Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
                              az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
                              Határidő: 2017. szeptember 21. 
                              Felelős:     PEB 
Sebők Márta PEB elnök 
II. határozat-tervezet: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 50.000.- Ft-os 
támogatás kerülne finanszírozásra az általános tartalék terhére. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 



 15

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
111/2017. (IX. 19.) PEB hat. 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
támogatása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2017. szeptember 21. 
  Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
III. határozat-tervezet: A Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület 
részére 150.000.- Ft támogatás kerülne finanszírozásra az általános tartalék terhére. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
112/2017. (IX. 19.) PEB hat. 
Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület 
támogatása 

HATÁROZAT 
 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés III. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2017. szeptember 21. 
  Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
IV. határozat-tervezet: A Rimóczi Csokoládé Fesztiválra biztosítunk 200.000.- Ft-os 
támogatást az általános tartalék terhére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
113/2017. (IX. 19.) PEB hat. 
Rimóczi-Art Kft támogatása 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  elő terjesztés IV. határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2017. szeptember 21. 
  Felelős:     PEB 
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Sebők Márta PEB elnök 
V. határoza-tervezet. A fellépő ruhák beszerzése, ami 250.000.- Ft-ba kerül a 
kihímzés. Ez hogyan lesz? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezető 
Ebből megtörténik az anyagvásárlás, jelenleg keressük azt a varrónőt, aki a 22 asszony 
részére megvarrja. A blúzt a varrónő kiszabja, s megkapja a hímző kör drukkolásra, s 
előnyomtatja a mintát, a tulajdonosának vissza lesz adva, hogy hímezze ki, s ha ki lesz 
hímezve, akkor visszük a varrónőhöz. Segítünk nekik, kooperáció van a Művelődési 
Házzal, a Hímző körrel, az Őszirózsa Népdalkörrel, a Rózsa Sándor citerazenekarral. 
Négy szervezet kooperációjával ez meg fog valósulni. Zöld lesz a szoknya, ekrü színű  
kötény, ekrü színű blúz, ami hímezve lesz, s egy keszkenő még. Az anyagkalkuláció 
úgy van, hogy plusz még a hímzőköri asszonyoknak egy fehér blúz anyaga fér még 
bele ebbe a keretbe. Jász viselet lesz, jász hímzéssel. Ez jövőre el fog készülni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Aki azzal egyetért, hogy a hagyományőrző csoportok ruházatának 
támogatására 250.000.- Ft-os támogatás kerüljön kifizetésre az általános tartalék 
terhére, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
114/2017. (IX. 19.) PEB hat. 
Hagyományőrző csoportok ruházatának 
támogatása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testülete elfo- 
  gadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés V. határo- 
  zat-tervezetét. 
  Határidő: 2017. szeptember 21. 
  Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Sportpálya területén lévő kút fúrásának finanszírozására is kellene még forrást 
biztosítani. mely 1.685.925.- Ft-ba kerül. Erről nincs határozat-tervezet még, de 
dönteni kellene. Van-e kérdés. Nincs. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
115/2017. (IX. 19.) PEB hat. 
Sportcentrum területén lévő kút 
javítása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
  hogy a Sportcentrum területén lévő kút javítására az általános tartalék 
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  terhére 1.685.925.- Ft biztosításra kerüljön. 
   
  Határidő: 2017. szeptember 21. 
  Felelős:     PEB 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének 
módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
116/2017. (IX. 19.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2017. (…) önkormányzati  rendelete a 2017. évi költségve- 
tésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  a 
  2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rende- 
  letének módosítását. 
  Határidő: 2017. szeptember 21. 
  Felelős:     PEB 
   
   
3./ Napirendi pont 
Légifelvételes települési kisfilm 
Sebők Márta PEB elnök 
A költségvetésbe be van épülve, így a költségvetés módosításával együtt el kell 
fogadni ezt is. 
Aki a légifelvételes települési kisfilm költségvetésének finanszírozását 373.609.- Ft 
összeggel elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
117/2017. (IX. 19.) PEB hat. 
Légifelvételes kisfilm készítése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2017. szeptember 21. 
  Felelős:     PEB 
 
 
4./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a TOP-5.3.1-16. azonosító számú felhívásra 
Sebők Márta PEB elnök 
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Nagyon jó, hogy 100 %-ban finanszírozott és 50 millió forintot is lehet nyerni. 
Konkrétan miről van szó ebben? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Ezt konkrétan én sem tudom most elmondani, a délutáni ülésre jön majd a Bujdosó 
Ádám a Művelődési Házból, s ő fogja pontosan a szakmai programot ismertetni. Ez 
egy olyan pályázat, amire csak konzorciumban lehet pályázni, elsősorban helyismereti, 
helytörténeti kutatások, és annak eredményének a bemutatása, prezentálása a célja 
ennek a projektnek. Felsőlajossal szeretnénk konzorciumot alakítani. A projektnek 
egyelőre konkrét szakmai tartalma egyelőre nincs. Egy koncepciót kell kitalálnunk, 
hogy mi az, amit szeretnénk ebből megvalósítani, és majd a kutatásból az 
eredményeknek a prezentálása menetközben fog kialakulni. Egy 40 milliós projektben 
gondolkodunk.  
dr. Balogh László jegyző 
Tegnap a szerződést Felsőlajos Képviselő-testülete elfogadta.  
Sebők Márta PEB elnök 
Felsőlajoson mit fognak kutatni? 
dr. Balogh László jegyző 
Helytörténeti kutatások lesznek. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Felsőlajoson még nincs ilyen dokumentum igazából. A kutatások is úgy vannak 
ütemezve, hogy a két település közös múlttal rendelkezik, ezért először közös kutatási 
rész fog elindulni. Felsőlajosnak külön az utóbbi 30 év történései külön könyvben, 
vagy kalendáriumban fognak majd megjelenni.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ezeket a kutatásokat kik fogják elvégezni? dr. Kürti úr bevonásra kerül? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Igen. Ezt szakemberek fogják majd elvégezni, a kecskeméti múzeumnak a 
munkatársai, a Jász múzeum munkatársai. A pályázat 100 %-ban támogatott. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mekkora az esély, hogy ezt megkapjuk, és milyen pályázat? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Elég nagy az esélyünk, hogy megkapjuk, s a pályázat TOP-os. 
Basky András polgármester 
Miután a Megyei Önkormányzat keresett meg bennünket, hogy akarunk-e ebben a 
pályázatban indulni, azt mondtuk, hogy igen. A CLLD-s pályázatban nem indultunk, 
de a CLLD-nek nincs semmi eredményhirdetése, kiderült, hogy még is csak 
indulhatunk ebben a pályázatban.  
A pályázat összeállítására két lehetőség van, vagy bevonunk valaki külsős személyt, 
vagy összeállítják a kollégák. Ha külső személyt vonunk be, akkor azok a költségek, 
amelyek a pályázat előkészítése kapcsán felmerülnek, azt a külső cég kapja, ha a 
kollégák bevállalják, hogy előkészítik, akkor ők.  
Sebők Márta PEB elnök 
A pályázat díját később ebből finanszírozzák? 
Basky András polgármester 
Megelőlegezik a munkát, s majd utólagosan kerül kifizetésre. 
Sebők Márta PEB elnök 
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Van-e még kérdés, észrevétel? Nincs. Aki elfogadja a pályázat benyújtását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
118/2017. (IX. 19.) PEB hat. 
Pályázat benyújtása a TOP-5.3.1-16.  
azonosító számú felhívásra 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2017. szeptember 21. 
  Felelős:     PEB 
 
 
5./ Napirendi pont 
Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása 
Sebők Márta PEB elnök 
Eddig nem került megvalósításra. A felújításra a 2018-as év  nyári szünet idején 
kerülhet sor, részint a világítás korszerűsítésre, részint pedig karbantartási munkálatok, 
ami festés, burkolatok felújítása, rendezvényhez szükséges elektromos kiállások. 
Ennek mekkora a költsége? A 7,5 millió forint a világításra van. 
Basky András polgármester 
Ezt most nem tudjuk megmondani. Jövőre lehet, hogy a Lajosmizsei Napok keretében 
lesz kiállítás szervezése, s ha indokolt és felvetődik, hogy a csarnokot rendbe kell 
tenni, akkor azt el kell végezni. A 7,5 millió forint arra elég, hogy a csarnok új 
világítást kap. Viszont, ha festésben és egyéb belső munkákban gondolkodunk, akkor 
azt még majd mellé kell tenni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ha a világítás felújításra kerül, akkor ez magával vonzza a szükséges festést is? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Igen, mert nem ugyan oda fognak visszakerülni a lámpatestek, kevesebb lámpatest lesz 
felszerelve, s nem is ugyan abba a vonalba. Muszáj legalább egy javítási festést 
csinálni, viszont a Sportcsarnok 2013-ban lett utoljára kifestve, és erősen igényli. Ha 
újra egy kiállításban gondolkodunk, akkor ott egy tisztasági festés szükséges 
mindenképpen. 
Sebők Márta PEB elnök 
A burkolat felújításban a mosdó helyiségek felújítása is benne van? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Nem erre gondolunk, hanem a sportcsarnokon belül vannak különböző burkolatok, 
akár a lelátó alatti résznél, akár a linóleumot meg kell nézni, hogy milyen állapotban 
van. Nincsenek konkrétumok, csak fel van vetítve, hogy ha világítás korszerűsítésben 
gondolkodunk, és jövő évben a Lajosmizsei Napok kapcsán lennének ott programok, 
akkor globálisan kellene ezt az egész kérdéskört kezelni.  
Sebők Márta PEB elnök 
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Ha konkrétan kiállításban gondolkodunk, akkor a vendégek részére van ott megfelelő 
mosdó helyiség? 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Az a mosdó, ami az öltözőkhöz tartozik, az a mienk. Ami az előtérben van, s 
vendégmosdóként működik, a díszterem mellett, az már az iskolához tartozik, s a 
tankerület rendelkezik felette, s nem mi.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt adott esetben használatra sem kérhetjük el, ha erre szükség lesz?  
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Biztos, hogy meg fogunk tudni egyezni, miután benne van a szerződésben az, hogy a 
tankerületnek átadott helységeket önkormányzati rendezvényeken, vagy 
önkormányzati közcélra ingyenesen át kell, hogy engedjék, csak előzetesen ezt nekünk 
jelezni kell. 
Sebők Márta PEB elnök 
Hány mosdó van ott? 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Van egy női, ami olyan szerencsétlenül van elhelyezve, hogy közvetlenül a WC-be van 
a bejárat. Ha a folyosóról közelítjük meg, akkor nincs előtér, hanem közvetlenül egy 
kis helyiségbe, a WC-be van a bejárat. A férfimosdó az, ami nagyobb, esetleg egy 
átalakítással a férfimosdó terhére meg lehetne oldani azt, hogy a női mosdó elé egy kis 
előteret tenni, de ez át van adva vagyonkezeléssel a tankerületnek.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt hagyjuk is így? 
Basky András polgármester 
Én azt gondolom, hogy a kiállításhoz kapcsolódóan van annyi mosdó, amit már fel is 
újítottunk, külön mosdó felújításban nem gondolkodtunk. Ha az iskolával egyeztetünk, 
s szükséges, akkor átadják nekünk a szükséges időre a mosdó helyiségeket. Az 
iskolának átadott mosdókat most nem újítanánk fel. A félmilliárdos fejlesztés az 
iskolához jön, az ilyen jellegű dolgokat kezelni kell. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A Sportcsarnoknál a fűtéscsövek nincsenek burkolva, teljesen veszélyes testnevelés 
órákon is, és felnőtt rendezvényeken is. A szivacsokat teszik elé, ami esésnél eldől, s 
komoly sérüléseket okozhat. Ott burkolást mindenféleképpen végezni kell. Az 
oldalkorlát is annyira rossz, hogy egy gyermek szaladását nem biztos, hogy kibírja. Az 
ajtók sem csukhatók csak nehezen, ferdén állnak, ha egy gyermek neki szalad is, kidől.  
 
 
Horváth Sándor pályázati referens 
Igen, abban gondolkodunk, hogy meg kell vizsgálni és egy komplexebb karbantartás, 
javítás lenne a Sportcsarnoknak. 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Katasztrófavédelmi problémák is vannak az ajtónyílással kapcsolatban, azt is át kell 
gondolni. Ha hozzányúlunk a Sportcsarnokhoz, akkor a karzatkérdést is meg kell 
nézni, hogy ahhoz hozzányúljunk, vagy hosszútávon lemondjunk.  
Sebők Márta PEB elnök 
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Beszélhetünk róla, meg kell nézni, fel kell mérni. Egyéb kérdés van-e? Nincs. Aki az 
előterjesztést elfogadja e szerint, hogy 7,5 millió forint van meghatározva a villamos 
energia felújításra, ami általános tartalékba visszakerül, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
119/2017. (IX. 19.) PEB hat. 
Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása 
Sebők Márta PEB elnök 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. szeptember 21. 
   Felelős:     PEB 
 
 
6./ Napirendi pont 
Út- és járdahálózat felújítása 2017. évben II. ütem 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előterjesztésből láthatjuk, hogy az adósságkonszolidáció kapcsán a 200 millió 
forintos támogatásból – miután más lett a kivitelező – 32.573.000.- Ft megmaradt, 
amit előzetes elképzeléseink szerint szintén út-, illetve járdafelújításra fogunk 
fordítani. Ugyanakkor itt az előterjesztés tartalmaz egy 2450 m hosszú utcafelújítást, 
ami a teljes Tarnai utca felújítását jelenti, a teljes Széchenyi utca felújítását, a teljes 
Vörösmarty utca felújítását, valamint a Szent Imre utca Szent Lajos utca és 
Vörösmarty utca közötti útszakasz, ez 330 m, valamint a Kodály Zoltán utca vasúttal 
párhuzamos szakasza, ez pedig 300 m.  
Járdaépítésre is kért pénzt az előterjesztés. Ez pedig a Mizsei úton a Sportcentrum 
miatt járdaépítés szükséges. Ennek a hossza 500 m. A járdaépítésre tervezett költség 
1.000.- Ft/m+ÁFA áron 3.446.000.- Ft, az úthálózat felújítása pedig 144.750.000.- Ft 
került itt meghatározásra, amihez a rendelkezésre álló szabad pénzeszközünk  
32.573.000.- Ft.  
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Ebben az út és járda is benne van? 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Az út 2450 m, és benne van a járda, melynek hossza pedig 500 m. Ez a kettő szerepel, 
s ezzel szemben van a 32.573..000.- Ft. Milyen elképzelés mentén alakult ki az 
előterjesztés. A rendelkezésre álló szabad pénzeszközből sok mindent szeretnénk 
megvalósítani, a közmunkások elhelyezését a jelenlegi helyről. Új területre 
vonatkozóan ingatlanvásárlás is szóba került már. Ipari területekkel kapcsolatban is 
valamiféle előrelépést tervezünk, akkor ez a 100 millió forint milyen mentén alakult 
ki. 
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Basky András polgármester 
Nincs ötlet hozzá, ahhoz, hogy utat tudjunk építeni, s a 32.573.000.- Ft-ot 
mindenképpen utakra fordítjuk, viszont nincs olyan utunk, aminek a tervei kész 
lennének. Felvázoltunk néhány lehetőséget, s először elindítanánk a tervezést. Nem 
egy utcát, hanem több utcát is megterveztetnénk. Ennek van költsége, amit a 
költségvetésbe be kell építeni, de ha a jövő évi költségvetésnél azt látjuk, hogy a 
32.573.000.- Ft-ot még meg tudjuk növelni, s esetleg többet is tudunk útépítésre 
fordítani, s ha van kész tervünk, akkor hamarabb tudunk útépítést lefolytatni, mint ha 
nem lenne tervünk. A tervek is nagyon sok időt elvettek. Célszerű, hogy legyen több 
utcára tervünk, mert akkor a költségvetés tárgyalásakor - ezzel a költséggel 2018. 
decemberéig kell elszámolnunk – több utca felújítására is lehet indítani közbeszerzést.  
A 200 millió forintnál többet nem tudunk költeni, máskor már nem kapunk ilyen 
támogatás. 
Sebők Márta PEB elnök 
Pályázati lehetőség nem lesz? 
Basky András polgármester 
Két évre kaptunk 400 millió forintot. Ez sokat számított a városnak. A 32.573.000.- Ft-
ból el kell dönteni, hogy mely utakat szeretnénk még javítani, ezt meg kell terveztetni, 
s a pénzünk függvényének megfelelően el tudjuk indítani a közbeszerzést.  
Sebők Márta PEB elnök 
A tervezési költség mekkora? 
Szilágyi Ödön irodavezető 
1.000.- Ft/m+ÁFA. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Ha elkészül az új Sportcsarnok, s ez az utcarész, ami a Bagolyvár és a Sportcsarnok 
között lesz, azt mindenféleképpen meg kell csinálni. Arra milyen lehetőség lesz? 
Sebők Márta PEB elnök 
A Ceglédi úton új a járda, az aszfaltos út új, s egy kicsi járdaszakasz van, amit fel kell 
újítani. Ezt szükséges lesz felújítani, de most ebből a pénzből nem tudjuk, mert jövőre 
el kell költeni.  
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Tarnai utca felújítási költsége mennyi és mennyi a Mizsei úton a járdának a kiépítése?  
Ezt a két tételt a 32.573.000.- Ft futná? 
Basky András polgármester 
Ez körülbelül az a költség, ami lefedi. 
Sebők Márta PEB elnök 
Én a Vörösmarty utcára gondolnék, ami toldozva, foltozva van. Iszonyatos az az utca. 
 
Orbán Antal települési képviselő 
Vannak földes utcák is, például az Orgona utcának egy része. Azzal kellene 
foglalkozni. 
Basky András polgármester 
Az Orgona utcának egy része benne van a II. projektben, nem aszfaltozás, de egy 
útjavítás.  
Első körben abban gondolkodnánk, hogy valamelyik utcát megcsináljuk pályázati 
pénzből, de nem egy utcát kell megcsinálni, hanem többet. Két utcányi pénzt jövőre 
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biztos, hogy hozzá tudunk tenni. Hiába döntünk úgy, hogy most ezt megcsináljuk, az 
egésznek az elindítása jövő tavasszal lehetséges, s addig még van félév. Addig 
elvégezzük a tervkészítéseket az utcákra. Ne csak annyi tervünk legyen, amit jelenleg 
meg szeretnénk csinálni, hanem gondoljunk előre is. A terveket mindenképpen el kell 
készíteni. Látjuk azt, hogy melyik utcák azok, amelyeknek javítása leginkább 
szükséges, s ha a tervek elkészülnek, s februárban látjuk a költségvetést, s azt is, hogy 
a 32.573.000.- Ft-hoz mennyit tudunk még hozzátenni erre a célra, s akkor indítjuk 
majd el a közbeszerzést, hogy a nyár folyamán az utakat meg tudjuk csinálni.  
Sebők Márta PEB elnök 
Nekem az a javaslatom, hogy szervezzünk egy bejárást Lajosmizse közigazgatási 
területén, hogy melyek azok az utcák, amelyeknek nagyon fontos a felújítása.  
Horváth Sándor pályázati referens 
Most a Képviselő-testülettől várunk javaslatot, hogy melyik útszakaszokra kérjünk 
árajánlatot a tervezés vonatkozásában. Most azért nem kerül meghatározásra a 
tervezésre 1.000.- Ft/m/ÁFA, hogy szeretnénk a Zöld város projekttel összehangolni 
az útfejlesztéseket, mert a Zöld városban is vannak útszakaszok, amelyek meg fognak 
majd újulni. Fontos, hogy a városba belépéskor az állampolgároknak ne az legyen a 
látószöge, hogy bizonyos utcák járhatók, bizonyos utcák pedig nem. Ezeket szeretnénk 
összehangolni úgy, hogy azt az úttervezőt is szeretnénk bevonni a tervezési munkába, 
aki a Zöld városnál majd az útterveket el fogja készíteni. 
Nem került pontosításra, hogy a Széchenyi utcánál nem egy útfelújításban kellene 
gondolkodni célszerűen, hanem ott a parkolási kérdésköröknek a rendezését, a 
zöldfelületek kérdéskörének a rendezését is kezelni kell csapadékvíz elvezetéssel, 
mindennel együtt. A főúton egy kicsit átalakul a parkolási rend. Mivel a Zöld város 
projektben át fog alakulni, így a Széchenyi utcának egy nagyobb feladata lesz.  Ilyen 
szempontból gondolkodnánk a tervezés vonatkozásában. 
Sebők Márta PEB elnök 
Itt valójában be kell járni Lajosmizse területét ahhoz, hogy lássuk, melyek azok az 
utcák, amelyeknek elengedhetetlenül fontos a felújítása. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Most még van idő, idén kivitelezés szempontjából nem lesz, semmi, a pályázati pénzt, 
ezt a 32.573.000.- Ft-ot fel kell használni jövőre, mert egyébként vissza kell fizetni, ha 
nincs felhasználva. Most még időben vagyunk. 
Sebők Márta PEB elnök 
A pályázati pénzből fizetnénk a tervezési költséget? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Pályázati pénzből olyat lehet, hogy magát a 200 millió forintot, amit megkaptunk, 
annak az 5 %-áig lehet elszámolni ilyen kapcsolódó szolgáltatások költségeit. Az 
eddigi tervezéseket már abból kifizettük, s az eddigi közbeszerzések költségeit is. Meg 
kell nézni az arányszámot, hogy ez még bele fog-e férni, vagy csak az építést lehet 
megfinanszírozni. Ez az árajánlatkérések után fog majd kiderülni pontosan.  
Sebők Márta PEB elnök 
Megnézzük, gondolkodunk rajta, hogy mely utcákat javasoljuk, s ezt meddig lehet? 
Basky András polgármester 
Csütörtökig lehet gondolkodni, el kell dönteni, mert ajánlatokat kell kérni a tervezésre. 
Utána a tervezés legalább három hónap. Ha azt akarjuk, hogy a tervek januárra 
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elkészüljenek, dönteni tudjunk arról, hogy melyik utcát fogjuk megcsináltatni. Ez 
lenne a jó ütemezés. Azt gondolom, hogy amiket ide felírtunk utcákat, - Tarnay utca – 
mindenki látja, hogy mindenképpen szükséges. Széchenyi utca, Vörösmarty utca nagy 
forgalmú utca, a Szent Imre utca a piac melletti szakasz, a piacfelújítás indokolná, 
hogy meg kell csinálni. A Kodály Zoltán utca régi adósságunk, Kodály Zoltán utcától 
a Bartók Béla utcáig terjedő útszakasz, 300 m. 
Sebők Márta PEB elnök 
A Kodály Zoltán utcát nem lehet megcsinálni végig ezekből a pénzekből? 
Basky András polgármester 
Meg lehet csinálni, de jelen pillanatban még nem látjuk, hogy milyen pénzből. Azt 
javaslom, hogy több utcát tervezzünk meg, s akkor minden évben tudunk felújítani. 
Ezzel előrébb tudunk lenni az évek során az útfelújításokat illetően. Az eddig 
megtervezett utcák aszfaltozásra is kerültek, jelenleg nincs utcatervünk.  
Ha a jelenlegi tervet elfogadja a bizottság, hogy támogatja, testületi ülésig helyszíni 
bejárás során körbenézésre kerül Lajosmizse közigazgatási területe, s a testületi 
döntésig még lehet módosítani a jelenlegi javaslatot. A felsorolt utcák régi 
adósságunk, fontos megcsinálni, van nagyon sok olyan út, ami szintén igényel 
felújítást, de addig, amíg csak kevés forgalmat bonyolít le, szükségesebb a nagyobb 
forgalmú utak javításában gondolkodni. A jelenleg felsorolt utcáknak a felújítása 
indokolt.  
Kovács Gábor főépítész 
A Széchenyi utca felújítása mindenképp szükséges, mert a központhoz közel esik, a 
központi parkolási problémákat érinti. Környezetrendezésként kellene megközelíteni 
ezt a dolgot. Ha próbálnánk a központi részeknek a parkolási terheit csökkenteni, 
akkor azt a mellékutakról kell pótolni. A főúti belső sávok, illetve a főút melletti belső 
területeknél egyfajta városközponti korzós karakterű környezetrendezést lehessen 
csinálni, ahhoz a parkolóhelyeket valahol vissza kell tudni adni. Itt kaphatnak szerepet 
a mellékutcák. Emiatt a Széchenyi utcát én e tekintetben leválasztanám a Tarnai utcai 
burkolattól, mert az jellemzően az burkolatkészítés, útfelújítás. A központi utcáknál a 
belváros közelsége miatt egy komplex környezetrendezés szükséges. Lehet, hogy az 
egy megoldási irány lenne, hogy például a Széchenyi utca az egyik irányban lenne 
egyirányú, visszafelé a Szent Lajos utca a másik irányba. Ezzel az egyirányú forgalom 
mellett rengeteg parkolót lehet kialakítani egy olyan környezetrendezéssel, ami ezt a 
jelenlegi anomálikus területhasználatot rendezné. Lehet, hogy nem ez a megoldás, de 
ez egy tervezési feladat, amit a központhoz kapcsolódóan kellene véleményem szerint 
kezelni. Ennek a koncepcióját ki kell alakítani, és a Zöld város projektet erre fel kell 
használni, mert a Zöld város projektbe csak a buszmegállóig tartozik bele a terület 
elvileg, s annak is korlátos a beruházási végösszege. Az, hogy milyen rend szerint 
alakuljanak ki ezek az utcaközök a főút mellett a kerékpárutas oldalon, illetve a másik 
oldalon, illetve a mellékutcáknak az elülső szakaszai, ezt a koncepciót el lehet 
készíteni és utána már e szerint lehet az egyes utcaszakaszokat megterveztetni és 
megvalósítani.  
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Ez nagyon jó, és nagyon segítené a parkolási háborúnak a békés lerendezését. 
A Zöld város projektben benne van annak a térszerkezetnek a továbbvitele, ami a 
Művelődési Ház előtt van. Arról volt szó, hogy ha belefér a pályázatba, akkor a 
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buszmegállóig ki lesz alakítva. Ha ki lesz alakítva a sétáló utca, akkor teljesen jogos 
felvetés, amit Kovács Gábor mondott, hogy akkor szükséges oda a parkolóknak a 
kialakítása. Benne van-e a Zöld város projektben ennek a térszerkezetnek a 
továbbvitele? 
Horváth Sándor pályázati referens 
Igen, benne van. A Zöld várossal párhuzamosan kell terveztetni, a Zöld város 
terveztetése most az ősszel elindul. Ha most el tudjuk dönteni, hogy az út- és 
járdaépítések milyen formában haladjanak, vagy mely szakaszok legyenek 
megterveztetve. Ha minden jól megy, a Zöld város projekt jövőre beindulhat. Ha a 
tervezéssel jól tudunk haladni, akkor az építkezés párhuzamosan haladhat.  
Sebők Márta PEB elnök 
Úgy kell megterveztetni, hogy elsősorban azok az utcák és utak élvezzenek prioritást, 
ami hozzákapcsolódik a Zöld város projekthez. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Ha az útfelújítások megtörténnek, a Széchenyi utcában mindenképpen gondolkodunk, 
a Vörösmarty utcát azért is fel kell újítani, mert a Damjanich utca is és a Bajza utca is 
felújításra került, s ez az egyetlen út maradt csak ki.  
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Az összes utcára el kell készíttetni a tervet, és ütemezni kell az elkészíttetését 
pénzforrás függvényében.  
Basky András polgármester  
A Zöld város projekttel együtt kell kezelni az összes tervet, és azzal a tervezővel kell 
elkészíttetni, aki a Zöld város projektet készíti. 
Sebők Márta PEB elnök 
A Szent Lajos utca a legfrekventáltabb, annak a megoldásában nem gondolkodunk? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Amit Kovács Gábor felvetett, az rendkívül jó ötlet, és irányosítás. Ez tulajdonképpen 
azt a problémát, amit már annyiszor beszéltünk, hogy hol parkolnak a városközpontba 
érkezők, az nagyon csillapítaná, és meg tudná oldani.  
Kovács Gábor főépítész 
A Szent Lajos utca korlátozott, mert az egy csomópont, s balra valamelyik irányból 
nem lehet behajtani. A Szent Lajos utca megközelíthetősége most is korlátos, emiatt 
nem jelentene akkora csorbát.  
Sebők Márta PEB elnök 
Szóba került a Széchenyi utca, Szent Lajos utca, Deák Ferenc utca. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A Szent Lajos utcában nem szükséges, vagy nagyon drága lenne egy kerékpárútnak a 
kialakítása? 
Kovács Gábor főépítész 
Ha a Szent Lajos utca egyirányú lenne, akkor illik meghagyni a kerékpáros forgalmat, 
mert ezt a kresz is lehetővé teszi. Azzal, ha egyirányú, akkor helyet nyerünk a 
forgalomtól, viszont csak egy oldalon lehet parkolni. Ez tervezési kérdés, de 
kerékpársávnak a biztosítását lehetővé teszi.  
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Zöld város projektnél volt szó a kerékpárútról, de nem fért bele a költségekbe.  
Sebők Márta PEB elnök 
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Szent Imre, Kodály, Tarnai utca kikerül? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
Én nem venném ki ezeket, miért ne lehetnének ezek benne? Plusz még azokat a 
tételeket bele kellene venni, amikről itt beszéltünk, azok belekerülnének, a Deák 
Ferenc utca, a Szent Lajos utca, a Széchenyi utcának a parkolási témája, a Szent Lajos 
utcának a kerékpárút témája. Én nem szűkíteném a kört, meghagynám. A tervek 
készüljenek el, és ebbe a koncepcióba ezt a négy plusz elemet még belevenném.  
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A Tarnai utcával azért várnák egy kicsit, mert az egy széles nagy utca, s ott egy 
komplettebb tervet kellene összességében készíteni, parkrendszert, pihenő utcát, 
játszóteret lehetne kialakítani, parkolási lehetőséget, tehát egy komplett 
környezetrendezést.  
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
A tervezési koncepcióba ez is belefér. 
Kovács Gábor főépítész 
A Kodály Zoltán utcánál nem lehetne kialakítani parkot, pihenő utcát, de a Tarnai 
utcánál igen. A Kodály utcánál az utat mindenképpen rendezni kellene.  
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A Zöld város pályázatot át kellene nézni egyszer. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGSZI vezetője 
A plusz elemeket bele kellene venni - a Deák Ferenc utca, Széchenyi utca, Tarnai 
utcának a komplett tervezése, a Szent Lajos utcának a kerékpár útja, - s ezeket 
megterveztetni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előterjesztés úgy fogadjuk el ezekkel a plusz tervekkel: 

- Szent Lajos utcai parkoló kialakítás és kerékpárút,  
- Deák Ferenc utcai parkoló, 
- A teljes Tarnai utca funkciójának újragondolása, 
- Kodály Zoltán utca 300 m-es szakasza, 
- Széchenyi utca parkolói, 

Orbán Antal települési képviselő 
Az Orgona utcát is bele kellene venni.  
Sebők Márta PEB elnök 
Az egy másik szakasz lesz majd. Most a központ rendezéséről van szó. 
 
 
 
 
Orbán Antal települési képviselő 
A Kossuth Lajos utca és a Bajcsy-Zs. utca közötti rész sincs benne az utas 
pályázatokban, s amikor eső van, akkor sárban járnak az utca lakói. Ennek is el kellene 
készíteni a terveit. Arról van szó. 
Sebők Márta PEB elnök 
Milyen hosszú az Orgona utcának az a szakasza? 
dr. Balogh László jegyző 
150-200 m. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Ez nem egy hosszú útszakasz, akkor vegyük bele az Orgona utca tervezését is. 
Aki ezeket a kiegészítéseket elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
120/2017. (IX. 19.) PEB hat. 
Út- és járdahálózat felújítása 2017. évben II. ütem 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alábbi 
  út- és járdaszakaszok felújításának/építésének tervezési feladataira vo- 
  natkozóan legyen bekérve árajánlat: 
 

Közterület neve Szakasz Hossz Fejlesztési cél 
Tarnai utca Dózsa Gy. út – Kossuth L. utca 365 m felújítás 
Tarnai utca Kossuth L. utca – Bajcsy-Zs. utca 135 m felújítás 
Széchenyi utca Dózsa Gy. út – Kossuth L. utca 365 m felújítás 
Széchenyi utca Kossuth L. utca – Bajcsy-Zs. utca 135 m felújítás 
Széchenyi utca Bajcsy-Zs. utca – Prímás utca 160 m felújítás 
Vörösmarty utca Dózsa Gy. út - Kossuth L. utca 365 m felújítás 
Vörösmarty utca Kossuth L. utca – Bajcsy-Zs. utca 135 m felújítás 
Vörösmarty utca Bajcsy-Zs. utca – Prímás utca 160 m felújítás 
Szent Imre utca Szent Lajos utca – Vörösmarty u. 330 m felújítás 
Kodály Zoltán utca Vasúttal párhuzamos szakasz 300 m új út építése 
 
 

  - Szent Lajos utcai parkoló kialakítás és kerékpárút,  
- Deák Ferenc utcai parkoló, 
- A teljes Tarnai utca funkciójának újragondolása, 
- Széchenyi utca parkolói, 
- Orgona utca. 
 
Határidő: 2017. szeptember 21. 
Felelős:     PEB 

 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Javaslom, hogy most legyen szünet. 
 
10.08 órakor szünet. 
 
Keresztes Ferenc elment az ülésről, a továbbiakban 3 fővel határozatképes a bizottság. 
 
10.22 órakor a szünet vége. 
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7./ Napirendi pont 
Előkészítő döntések meghozatala a Lajosmizsei Piactér fejlesztésével 
kapcsolatosan 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez a Zöld város projektnek a része. Gazdaságfejlesztés is bekerült a projektbe, így a 
piacfelújítás lenne, ami belekerülne. A piactéren működik egy vállalkozó, s ő 
ragaszkodik az ingatlanjához, s nem kívánja értékesíteni az önkormányzatnak a projekt 
kedvéért. Szilágyi Ödön vagyonértékelést végzett ezen a Zöld Békán, és általa 
megállapítást nyert, hogy 14.200.000.- Ft ez az ingatlan. Ez a vételár felajánlásra 
került a vállalkozónak, aki ezt nem fogadta el, de ettől a projektnek mennie kell 
tovább. A pályázat tartalmazza bizonyos épületek létesítését a piactéren. Ez konkrétan 
egy mosdó és egy másik üzlethelyiség is lehet. Ezt szeretnénk most megtudni 
vállalkozói körben, hogy milyen feladatot terveznek ennek a helyiségnek a 
hasznosítására. 
Dodonka Csaba pályázati referens 
Két üzlethelyiség kialakításának a funkcióját. 
Sebők Márta PEB elnök 
Marad a mosdó, a Zöld Béka és ezen kívül két üzlethelyiség? 
Dodonka Csaba pályázati referens 
Plusz még egy kisegítő helyiség, amiben a piaci alkalmazottak (Margit néni, 
helypénzszedők, helyet kapnak. 
Orbán Antal települési képviselő 
A WC-k le lesznek bontva? 
Dodonka Csaba pályázati referens 
Igen, tervezzük. Ott kell egy nyilvános WC, egy szolgálati helyiség és két plusz 
üzlethelyiség. A lényeg, hogy látnánk előre, hogy milyen funkciót töltene be.  
Sebők Márta PEB elnök 
A közvélemény kutatást milyen körben tervezzük meghirdetni? 
Dodonka Csaba pályázati referens 
Első körben a piaci árusok, aki valamilyen szolgáltatást tudna nyújtani az 
üzlethelyiségben, vagy kereskedelmi egységként is tudna szolgálni. Első körben meg 
lehetne kérdezni a sütögető bácsit, hogy nem-e kivenné az egyiket. Akár a lángos sütőt 
is meg lehetne kérdezni, illetve kocsmárost is.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ez a vállalkozó nem akar bővíteni, vagy igénybe venni egy másik üzlethelyiséget? A 
szolgáltatási tevékenység szélesítését nem tervezi? Az italozó tevékenységet viszont ki 
kellene zárni, mert több ilyen tevékenység már nem kellene oda. 
Dodonka Csaba pályázati referens 
Amikor a tárgyalások folytak, a sütögetőt jó ötletnek tartotta. Őt is meg lehet kérdezni, 
neki is megajánlani. 
dr. Balogh László jegyző 
Itt először a funkciót kellene eldönteni, s majd később azt, hogy ki lesz az 
üzemeltetője. Olyan funkciót kellene kitalálni most, amire lesz később kereslet.  Az 
üzlethelyiség azé lesz, aki a versenyeztetés során megnyeri. Ne olyan funkciót 
csináljunk, amire nem lesz igény.  
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Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Kereskedelmi vendéglátó ipari tevékenységet kellene megjelölni. Sok minden 
beleférne ebbe.  
Basky András polgármester 
Amikor először tárgyaltunk a Zöld Béka tulajdonosával és az ár is szóba jött, nem 
mondta azt, hogy mit gondol. Amikor újra találkoztunk egy hét múlva, akkor azt 
mondta, hogy átgondolták, s azt mondta, hogy neki ez a megélhetése, biztosra szeret 
menni és inkább fordít a felújításra az elvárásoknak megfelelően és nem adja el. 
Nekünk két üzlethelyiséget meg kell építenünk. Nincs kimondva, hogy a piachoz 
illeszkedjen, de gazdasági tevékenységnek kell lenni. Abban gondolkodtunk, ha meg 
tudtuk volna venni, akkor átalakítással két üzlethelyiség kialakítható lett volna, s ő 
bérelte volna a kialakított vendégkörrel. Beszéltünk vele a pályázat beadása előtt is, de 
ő azt mondta, hogy inkább pénzt fordít rá. Nekünk a két gazdaságépítő tevékenységet 
meg kell oldanunk, ezért kell körbejárni a témát, hogy van-e olyan vállalkozó, aki ezt 
szeretné csinálni. Van egy vállalkozó Pest megyében, akinek vannak termékei, amit ő 
rendszeresen értékesít házhoz szállítással. Ő felvállalta azt, hogy más vállalkozóknak a 
termékeit is házhoz viszi. Hetente egyszer van házhoz szállítás. (sajt, tojás, csirke stb.). 
Gazdaboltot érdemes átgondolni. Beszéltünk is erről már helyi termelővel, aki ebben 
partner lenne.  
Meg kellene nézni a gazdák körében, hogy hogyan lehetne termelői boltot ott 
kialakítani és mindenki be tudná vinni a maga termékét.  
Sebők Márta PEB elnök 
A piac környéki parkolás nincs megoldva a Zöld város projekttel, én úgy emlékszem. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Úgy kellene meghatározni a tevékenységet, hogy abba minden beleférjen, 
kereskedelem, vendéglátás, és egyéb szolgáltatás. 
Sebők Márta 
Milyen alapterületűek ezek a helyiségek? 
Basky András polgármester 
Kb. 30 m2. 
Sebők Márta PEB elnök 
Milyen körben fogjuk ezt hirdetni? 
Basky András polgármester 
Teljes nyilvánosságban. Hírlapban, piacon, hangosbemondóban mindenhol hirdetve 
lesz.  
Sebők Márta PEB elnök 
A hangosbemondó hol fog működni az újjá épített piac csarnokban? 
 
Basky András polgármester 
Ahol lesz a piacfelügyelőségnek az irodája.  
Sebők Márta PEB elnök 
Sebők Márta PEB elnök 
A gazdaboltot azért szeretném, hogy friss tejtermék, friss hús lenne, mert ahhoz 
korlátozott időben lehet hozzájutni Lajosmizsén, nevezetesen csak csütörtökön. Ha 
házi sajtot és házi túrót lehetne venni pénteken is, meg kedden is, az nekem, mint 
fogyasztónak nagyon jó lenne. Ugyan ez a helyzetem a zöldséggel is, mert én szeretek 
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a piacon vásárolni. Azt nem tudom, hogy mások gondolják-e így, vagy kimennek-e a 
piacra csak ezért, azt nem tudom.  
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A gazdabolt azért lenne jó, hogy ott helyi termékeket lehetne vásárolni. Évek óta 
beszélünk arról, hogy a helyi termékeket, ha egy helyen láthatnánk és vásárolhatnánk, 
akkor az egy szuper jó dolog lenne.  
Sebők Márta PEB elnök 
Az, hogy erre lesz-e vállalkozó, azt nem tudom. 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény? Nincs. Aki az előterjesztés határozat-tervezetét 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
121/2017. (IX. 19.) PEB hat. 
Előkészítő döntések meghozatala a Lajosmizsei 
Piactér fejlesztésével kapcsolatosan 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. szeptember 21. 
   Felelős:     PEB 
 
8./ Napirendi pont 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt a csatlakozást évek óta jóvá szoktuk hagyni. Egy évtizede már 5.000.- Ft ez a 
támogatás. S arról volt szó, hogy ezt felemeljük legalább 10.000. – Ft-ra. Egyébként is 
nagyon kevés pályázó szokott lenni. Mi a vélemény ezzel kapcsolatban? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A rendszer feltételein is enyhíteni kellene egy kicsit. Tavaly hány diák részesült ilyen 
támogatásban? 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
Tavaly három diákot tudtunk támogatásban részesíteni, ennyi pályázat érkezett be. 
Sebők Márta PEB elnök 
Most mettől meddig lehet beadni a pályázatot? 
 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
Október 2-ig kell elküldeni a csatlakozási nyilatkozatot. Október 3-án írjuk ki a 
pályázatot, s november 7-ig lehet a pályázatokat majd beadni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdés, vélemény van-e? Nincs. Javaslom, hogy emeljük fel 10.000.- Ft-ra. Mehet ez 
az összeg? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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122/2017. (IX. 19.) PEB hat. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási  
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat- 
  tervezetét azzal, hogy a határozat-tervezet 3.) pontjában lévő  
  5.000.- Ft/fő/hó összeg kerüljön felemelésre 10.000.- Ft/fő/hó összeg- 
  re. 
  Határidő: 2017. szeptember 21. 
  Felelős:     PEB 
 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
Az intézményi rész 5.000.- Ft, a megye nem szokott csatlakozni, s már nem adnak 
támogatást. A pályázók 10.000.- Ft hozzáadásával kapnak 15.000.- Ft-ot. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez is nagyon kevés, még a kollégiumi díjat sem fedezi, de legalább egy kicsivel több, 
mint eddig volt. 
 
9./ Napirendi pont 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos előzetes döntés 
Sebők Márta PEB elnök 
Van a településen belül és kívül is olyan háztartások és egyéb termelői létesítmények, 
ahol a szennyvíz begyűjtése járművel kell, hogy történjen. Ha jól gondolom, ezt nem 
kell közbeszereztetni. Eddig 10 évre kötöttük a szerződést és az 2017. december 31-én 
lejár. Eddig a Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-vel volt szerződésünk. 
Most is becsatolásra kerültek a szolgáltatók listái. A továbbiakban is ők jöhetnek 
szóba, vagy más szolgáltató is? 
Basky András polgármester 
Aki beadta a pályázatot, az bárki szóba jöhet és szolgáltathat Lajosmizsén.  
dr. Balogh László jegyző 
A 9. oldalon vannak a lehetséges szolgáltatók és ki kell jelölni legalább hármat. 
Tegnap ezt Felsőlajos tárgyalta. Eddig ők is a Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató  
Kft-vel szolgáltattak. Tájékoztatásul elmondom, hogy ők is most a Faragó 
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-től kérnek árajánlatot, a Kuszaka 94. Bt-től, 
mert, hogy ők a környező településeken, Kerekegyházán, Ladánybenén is 
szolgáltatnak, és Somogyi István volt, aki Izsákon, Szabadszálláson végez 
szolgáltatást. Felsőlajosnak az volt az elve, hogy azokat a szolgáltatókat keressük meg, 
akik viszonylag közel helyezkednek el, illetve közelünkben is szolgáltatnak. Legalább 
három árajánlatot mindenképp be kell kérnünk.  
Sebők Márta PEB elnök 
Mi is kérhetünk ezen cégektől árajánlatot, ezt el tudom fogadni. Van-e valakinek más 
javaslata? Lajosmizsei szolgáltató nincs, aki végezne ilyen tevékenységet? 
Basky András polgármester 
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Lenne, de nincs engedélye. Ebben már futottunk egy kört, megkérdeztük, hogy nem-e 
van valakinek olyan engedélye, ami közbeszerzésen is megfelelő lenne, de nem volt. 
Sebők Márta PEB elnök 
Kasnyikné Földházi Tünde tudna-e javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy mely 
szolgáltatókat lenne érdemes megkeresni? 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintéző 
Nincs. Az ár fix, senki nem fog eljönni a világ másik végéről szolgáltatni. 
Basky András polgármester 
A Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft nagyon korrektül dolgozik. 
Sebők Márta PEB elnök 
Rendben van, akkor legyen a Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft, a Kuszaka 
94 Kft és Somogyi István. Ettől a három szolgáltatótól kérjünk mi is árajánlatot. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
123/2017. (IX. 19.) PEB hat. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos 
előzetes döntés 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a 2.) pontban az aláb- 
  bi engedéllyel rendelkező vállalkozásokat keressük meg árajánlat  
                      céljából: 
 

- Faragó Környezetvédelmi és Közszolgáltató Kft 
- Kuszaka 94 Kft 
- Somogyi István 

 
  Határidő: 2017. szeptember 21. 
  Felelős:     PEB 
 
10./ Napirendi pont 
Egyebek 

- Városmarketing 
 
Sebők Márta PEB elnök 
2018. évben lesz Lajosmizse várossá avatásának 25. évfordulója, s azzal kapcsolatban 
kérdezném Józsáné dr. Kiss Irént, hogy mi az elképzelése ezzel kapcsolatban?  
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Konkrétan nem volt még arról szó, hogy jövőre milyen rendezvények legyenek. Az az 
igény merült fel, hogy erről minél hamarabb beszélni kell, és a főbb vonalakat ki kell 
jelölni. A magasabb nívóval rendelkező művész csoportokat, zenekarokat, 
együtteseket le kell kötni minél hamarabb, mert akkor belekerülünk egy 
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kényszerhelyzetbe, hogy csak a maradó, még le nem kötött együttesekkel lehet 
tárgyalni.  
Lezajlottak a nyári rendezvények, fesztiválok a testvértelepüléseken is. Arról volt szó, 
hogy ha azoknak a rendezvényeknek vége van, akkor leülünk közösen és 
meghatározzuk a jövő évi rendezvényeknek a főbb koncepcióját, főbb dolgait és 
közösen megpróbáljuk a rendezvény naptárakat kialakítani azért, hogy ne legyenek 
párhuzamos rendezvények, s ha meghívunk egy testvérvárosi települést, akkor jelen 
tudjon lenni az ünnepségeinken. 
Ismertetném azokat a főbb vonalakat, amik mentén lehetne haladni a jövő évi 
rendezvények tervezésénél. 

- Lajosmizsei Napok 
- testvérvárosi találkozó 
- 25 éves a város, a Lajosmizsei Napokhoz kiállítás szervezése, ami volt 2013-ban 

is a lajosmizsei termékeknek, terményeknek, vállalkozásoknak a kiállított 
termékei, közszféra, sport, civil szervezetek, mindenki jelen volt. 2014-ben a 
testvérvárosi kapcsolat lévén volt ez megrendezve. Ezeket a hagyományokat 
mindenképpen őrizni kell. 

- Több településsel fel van véve a kapcsolat, van egy német testvérvárosi 
szerződés. Voltak olyan felvetések, hogy Felsőlajossal a testvér települési 
kapcsolat kiépítése. Ezt össze lehetne fűzni a jövő évi rendezvénnyel. A 
kiállítással kapcsolatban a konferenciát nem szabad kihagyni. 

- Jász vendégkertnek nagy sikere volt. Ezt is meg kell csinálni. 
- Hagyományőrzésként bevenném azokat a programokat, értékeket, értékmegőrzési 

elemeket, amik Lajosmizsén vannak. Teret kellene adni a néptáncnak, a 
népzenének, népviseletnek.  

-   Az elmúlt időszakban megalakult a hímző kör is. Az országban több helye jártunk.  
     Jó kapcsolatok alakultak ki Mezőkövesddel, Matyófölddel. A legutóbb a hevesi   
     részen voltunk. Többször voltunk a Jászságban. Őket is meg lehetne hívni, illetve  
     a megyében lévő nagy hagyományőrző részeket is, meg lehetne hívni, gondolok  
     itt a Kiskunhalasra és a Kalocsai térségre. Egy új színfoltot kellene bevenni a jövő  
     évi rendezvénybe, s a hagyományőrzésnek, a népzenének, a népviseletnek  
     nagyobb teret adva. 
Basky András polgármester 
Az a kérdés, hogy a Sportcsarnokban ki fér el, illetve, hogy akarunk-e 
vállalkozásokkal is kapcsolatot felvenni. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Mivel Lajosmizse város 25 éves évfordulóját ünnepeljük, elsőbblegesen a helyi 
hagyományoknak kell helyet adni és egybe venni a kiállítással, ipar, vállalkozások, 
képzőművészet, a gazdáknak is helyet adni, mert Lajosmizse nagy része 
gazdálkodókból áll. Ha csak a sportcsarnokban van hely a kiállításra, akkor a helyi 
értékeket kell megmutatni. Ha itt még marad hely, akkor lehetne a többi dolog is. 
Sebők Márta PEB elnök 
Én egy kísérő rendezvényként tudom elképzelni a Művelődési Házban egy ilyen 
kiállítást.  
Guti Istvánné Műv. ház igazgatója 



 34

Testvérvárosi kapcsolatok pályázatra is gondolnunk kell. Nekünk is teret és helyet 
kell biztosítani a bemutatkozásra. Biztosan ez pályázati feltétel is lesz. A 
testvérvárosi kiállítás teljes egészében elfoglalja a Művelődési Házat. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Prioritást kellene élvezni a helyieknek és a testvérvárosi kapcsolatoknak, de nyitni  
kellene a körülöttünk lévő települések hagyományai felé is.  
Sebők Márta PEB elnök 
Be lehetne vonni az iskolának a termét és a belső udvarát is. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Koncepciót kell meghatározni és prioritást kell, hogy élvezzenek a helyiek. 
Sebők Márta PEB elnök 
A kicsi vállalkozásoknak kellene segíteni, mert ők nem tudják megfinanszírozni a 
standot, nincs reklám anyagjuk, s őket kellene valahogy segíteni, hogy be tudjanak 
mutatkozni.  
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Önkormányzati keretből lehetne megoldani a kis vállalkozásoknak az induló 
bemutatkozását. Régebben volt ilyen lehetőség, s most is kellene.  
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Valamilyen szakterületnek a Pártházban a kistorna termet is be lehetne vonni. A 
sportcsarnokban középen nagyobb tér maradna. Oda olyan rendezvényeket is be 
lehetne vinni, ami nagyobb tömegeket vonz, akár egy színpad elhelyezésére is van 
ott lehetőség. A néptáncra gondolok én. A három napot jobban kitöltené, s 
odavonzaná az embereket.  
Basky András polgármester 
Túl sok helyszín megjelölése sem célszerű, mert akkor elveszti a színvonalasságát a 
rendezvény. Művelődési ház rendben van, a csarnokot jelölném még meg, mint 
helyszínt, ha konferencia van, akkor az mellette az iskola kistermében lenne 
megrendezve. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Az iskolában a belső udvaron is el lehet helyezni rendezvénysátorokat. 
Színvonalasabb az a rendezvény, ha van egy óriási nagy színpad és van egy nagy 
sátor nézőtérrel. A sportcsarnok működhet úgy, hogy kiállítás, de annak a 
meghosszabbításaként pedig ez a fedett rendezvénysátor.  
Basky András polgármester 
Vagy a csarnok közepét meghagyni rendezvényeknek és egy másik jellegű kiállítást 
bevinni a sátorba. Egyik helyen van az egyik jellegű kiállítás, a másik helyen a 
hagyományőrzéses. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A kiállítást tenném a sportcsarnokba, s a nézőteret pedig a fedett sátorba. 
Sebők Márta PEB elnök 
A fő műsorról Guti Istvánné hozott egy tájékoztatót. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Az Experi Dance táncegyüttest kerestük meg, remélve, hogy a jövő évben meg 
tudjuk kapni. A 2000-es években kezdődött el ez a tevékenység. Magyarországon a 
legnagyobb táncprodukció. Huszonegy táncos képben eleveníti meg a múltat, a 
magyar történelmet. Ez nagyon méltó lett volna az augusztus 20-i 
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ünnepségsorozathoz, de hogy mennyire nem kezdtük el korán tervezni a jövő évet, 
az mutatja, hogy augusztus 18-19-én már le van kötve a produkció. Jövő évben 
augusztus 18-19-20-a, amikor gondoltuk, hogy a Lajosmizsei Napokat lehetne 
tervezni. Egyetlen egy fenn maradott hely volt, a 20-i ünnepség, ami nagyon jó lett 
volna, s akkor, amikor múlt héten itt járt a produkciós menedzser, Tímár Krisztina, 
akkor ő még úgy tájékoztatott, hogy ezek a produkciók egy árban vannak, ez 
2.200.000.- Ft-ot jelent plusz ÁFA költséggel, de egy monumentális mű, 70 perces, 
ötventől több táncos szereplővel, rendkívül látványos. Volt szerencsém látni ezt az 
előadást a kezdeti időszakban, egy életre szóló élményt ad. Tegnap este megjött az e-
mail, amit az ügyvezető tulajdonos Vonag Tibor úr küldött. Augusztus 20-ára, mivel 
ez egy kiemelt ünnep, a produkciót „egy kis halállal”, mint ahogy írja, tudja csak 
kiajánlani, ami 5.000.000.- Ft + ÁFÁ-t jelent.  
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A felárhoz képest ez a duplájánál is több. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
A 18-19-e foglalt. Amit még kiajánlott a 20-án kívül, s amin még mehetne ez az 
összegű kiajánlás, az augusztus 15-e szerda, vagy augusztus 21-e, kedd. Augusztusra 
ez a három időpont lenne megfelelő neki.  
Basky András polgármester 
Nagyon tetszik az Experi Dance táncegyüttes, s az a 2.200.000.- Ft + ÁFA ár 
elfogadható árkategóriába tartozik. Ezt a produkciót nagyon el tudom képzelni, de ha 
nem tudjuk behozni 20-ára, akkor azt mondjuk, hogy egy másik időpontban kellene 
elfogadni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mivel augusztusban három időpont van, augusztus 15-e, 20-a, és 21-e, akkor abban 
is lehetne gondolkodni, hogy egy nagy műsor lenne ez, s akkor más nagy előadót 
nem hívnánk. Akkor nem lenne péntek este buli, szombat este buli. Péntek este ott 
van a kiállítás, másik napon a Jász vendégkert. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Ha sokáig gondolkodunk, akkor el fogják vinni előlünk ezt az előadást. Már most be 
van írva Sümegnek is kérdőjelesen, de még a szándéknyilatkozatra várnak onnan is.  
 
11.06 órakor Keresztes Ferenc bizottsági tag visszajött az ülésre, a bizottság a 
továbbiakban 4 fővel határozatképes. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ez szemérmetlenség, hogy a meghirdetett árnak a duplájától is többért adnák le egy 
kiemelt ünnep alkalmával. Meg kellene kísérelni alkudni belőle, hogy mennyit 
enged. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Általában az ilyen produkciók, amik a hétvégén a lakosságnak szabadnap, általában 
magasabb összegűek, mint egy hétköznapon, de azért, hogy ez egy állami ünnep és a 
kétszeresébe kerüljön, ez már tényleg sok. Viszont erről dönteni kellene ebben a 
hónapban. Azt kérte az ügyvezető, hogy adjunk választ. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Egy estére 5.000.000.- Ft-ot nem szabad elkölteni. 
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Basky András polgármester 
Egy estére 6.300.000.- Ft-ot nem lehet elkölteni, főleg úgy, hogy nincs semmilyen 
más felvezető program. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Én alternatív megoldásban még mindig az augusztus 15-ben gondolkodom. Ha azt 
mondjuk, hogy a Lajosmizsei Napok programja augusztus 15-től augusztus 20-ig 
tart, de nem lesznek egész napos programok, akkor szerintem elmennek az emberek, 
ha hétköznap van, akkor is. Ez is a programnak a része. Ezen is gondolkodjunk el, 
hogy ha nem sikerül lealkudni az augusztus 20-i költséget, akkor ezt a produkciót ne 
engedjük el, mert annyira illene ehhez a jubileumi alkalomhoz, és egy olyan szép, 
színvonalas műsor, ami szintén tömegeket vonz.  
Basky András polgármester 
Az augusztus 21-ét én tudom támogatni. Véleményem szerint az Experi Dance 
táncegyüttesnek van olyan vonzereje, hogy nem csak a hétvége miatt megy el, 
hanem a hét bármelyik napján.  
Sebők Márta PEB elnök 
Az augusztus 21-e szerencsésebb, mint az augusztus 15-e. 
Basky András polgármester 
A 20-i időpontot erre nem szabad választani, mert 6.300.000.- Ft-ot nem adhatunk ki 
egy estére. A 21-e jobban beleillik ebbe a képbe, s úgy is lehetne, hogy a tűzijáték is 
ezen a napon lenne. Ha este 9 órakor lenne a tűzijáték, s ez a produkció előtte 
lemenne, akkor jó lenne úgy. S ezzel egy igazi műsorral záruló 25 éves jubileumi 
évfordulós ünneplés lenne. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Ez így jó lenne nagyon. 
Sebők Márta PEB elnök 
Igen, véleményem szerint is nagyon jó lenne így. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
A táncos műsorhoz nagyobb színpadra van szükség, mint amit eddig béreltünk. 
Basky András polgármester 
A kiállítás, szombat, vasárnap hétfő lenne. Kedden lenne az Experi Dance 
táncegyüttes műsora, de előtte lehetne egy kis felvezető műsor. A Főnix Dance 
táncegyüttes is lehetne felvezető műsor. 
Sebők Márta PEB elnök 
A többi napokra van-e ötlet? 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Ötlet van, de konkrét megkeresés még nem volt, az Experi Dance táncegyüttes miatt. 
Basky András polgármester 
Vasárnap lehetne a főzőnap. 
Sebők Márta PEB elnök 
Augusztus 20-án lehetne kenyérsütés, s minél több lakost rá kellene venni, hogy ez 
egy nagyon jó dolog, vegyenek részt ebben minél többen. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ez egy jó színfolt lenne a város életében.  
Sebők Márta PEB elnök 
Ha vendéglátást tervezünk első napra, akkor oda süssenek.  
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Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Úgy tudnánk haladni, hogy ha a feladatokat szétbontanánk. A Lajosmizsei Napok 
rendezvénye Guti Juditnál van, én a Jász vendégkertet, kiállítást felvállalom. Azt is 
el kellene dönteni, hogy a testvérvárosi kapcsolat körét bővíteni kívánjuk-e vagy 
sem. Ha a feladatfelosztások rendben vannak, akkor mindenki hozza a maga ötleteit, 
javaslatait, s be kellene határolni a költségeket nagyjából. Ha felhatalmazást kapunk, 
akkor keressük meg az érintett személyeket, szervezeteket bevonva és koordinálva, 
pontosítva a napokat, időpontokat, hogy ne legyenek párhuzamos rendezvények. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Még annyit a jubileumi dologhoz, hogy jövő évben Benke Laci bácsi is 70 éves lesz, 
városunk díszpolgára. Az ünnepségeket egy kicsit úgy kellene szervezni, hogy az ő 
ünneplése is benne legyen. 
Basky András polgármester 
Az én gondolatom az, hogy augusztus 22-én lesz 70 éves. A főzőnapon mindig itt 
szokott lenni, s a Fehér Asztal Lovagrendet meg lehetne hívni, s egy felvonulással, 
egy díszes ruhában való megjelenéssel ezt a főzőnapos történetet lehetne még szebbé 
tenni. A lovagrendi tagoknak én ezt mondtam, ők ezt örömmel fogadták, s szívesen 
jönnek Lajosmizsére.  
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Ökörsütés is lehetne a Tanyacsárda bevonásával. 
A másik dolog. Lajosmizsének vannak szakmailag elismert híres emberei, akik nem 
itt élnek, hanem másfelé, más országban. Nem kellene az irányban nyomozást 
indítani, hogy kik azok, akik Lajosmizsén születtek, de elmentek? 
Basky András polgármester 
Korábban már volt ilyen rendezvény, s köszöntöttük is őket. Ha majd meghívjuk 
őket, akkor a kiállításra is meg kellene hívni a csarnokba.  
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A szervezésnek egyik erőssége, hogy egy rendezvényen minden egy helyen legyen, 
ne szedjük szét különböző helyszínekre, mert akkor elveszti a színvonalasságát és 
sikerességét. 
Basky András polgármester 
Azt is el tudom képzelni, hogy az augusztus 20-i ünnepséget nem a Művelődési 
Házban tartjuk, hanem a csarnokban. Az augusztus 20-i ünnepséget úgy szerveznénk 
meg, hogy közben a hazánkból elszállottak is ott lennének, s ott átadni a kitüntetési 
díjakat.  
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ebben a témában kellene a kiadványokról beszélni és a meghívottakról.  
Ki kellene jelöli a felelősségvállalókat a rendezvényt illetően. Én a kiállítást 
felvállalom. 
Basky András polgármester 
A Művelődési Ház felelős a Lajosmizsei Napok rendezvény megszervezéséért. 
Józsáné dr. Kiss Irén a kiállítást felvállalja.  
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A kiállítás megszervezésében a Mezőgazdasági Bizottsági tagok is tudnak segíteni 
véleményem szerint. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
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A Jász vendégkertet Guti Istvánné Művelődési ház igazgatója felvállalja biztosan.  
Guti Istvánné Művelődési ház igazgató 
Ha a testvérvárosi kapcsolatok rendezvényét is szervezni kell, kiállítás stb., akkor ez 
elég nagy feladat.  
Basky András polgármester 
Még az irányt is meg kellene határozni. Felvetődött a hagyományok őrzése. Kiállítás 
tekintetében vagy csak a csarnokban gondolkodunk, hogy ott meghagyunk egy 
nézőtérnek való területet, amire a kiállítás megnyitásakor is szükség van, illetve ha 
testvér települési szerződést írunk alá.  
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Legfontosabb, hogy a gazdaság, a közszféra, a sport, és civil szervezetek jelenjenek 
meg és mutassák be, amit fontosnak tartanak.  
Basky András polgármester 
Amikor összeáll az a kör, aki részt szeretne venni ebben a kiállításban, jubileumi 
ünneplésben, akkor fogjuk látni azt, hogy egy teremre van szükségünk, vagy még 
kell hozzá bérelni, s megosztjuk, hogy egyikben legyen a gazdaság, a másikban a 
hagyomány. Akkor látjuk majd azt, hogy hogyan lehet csoportosítani azt a kört, aki 
részt szeretne venni a kiállításon. Most még nem lehet konkretizálni a dolgokat, mert 
nincs meg az a kör, aki részt kíván venni a rendezvényen. Öt évvel ezelőtt széles kört 
tudtunk bemutatni, s akkor is két kiállításunk volt.  
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Fontos, hogy a helyiek jelenjenek meg, a lehető legszélesebb körben meghirdetni, 
helyet kell, hogy adjon a színpad a kísérő rendezvényeknek, valamint, hogy legyen 
nézőtér ülőhelyekkel biztosítva.  
Ez az alapvető 4 prioritás. Ezen kívül, ha még hozzá csatlakozó helyiségekkel, - 
amelyek a központban vannak-, gazdagítani tudjuk a rendezvényt, akkor ne zárjuk 
ki. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Én úgy tudom, hogy a katasztrófavédelemmel meg lehet beszélni a lelátót, csak 
tárgyalás kérdése. Plusz korlátra lenne szükség, s ott minimum 200 ember elférne. 
Ezzel a nézőtér bővülhetne. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Miben tudunk megállapodni? 
Basky András polgármester 
Abban tudunk megállapodni, hogy októberben testületi ülésen ezekről dönteni 
fogunk, az irányvonalakat megszavazzuk, s minden bizottsági ülésen lesz róla szó.  
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató 
Az Experi Dance táncegyüttes vonatkozásában már most várják a válaszunkat. 
 
Basky András polgármester  
Lehet azt mondani, hogy augusztus 21-ére akkor legyen elindítva a dolog, s azt 
lefoglaljuk.  
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató 
A programban legyen benne Benke Laci bácsi ünneplése, illetve a lajosmizsei 
kenyérsütés. Ezt vagy vasárnap, vagy hétfőn kellene lebonyolítani. Ez három napos 
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rendezvény lesz, szombat, vasárnap, hétfő és a főzőnap 20-án is lehetne. Ezen el 
kellene gondolkodni, de lehet, hogy 19-én szombaton.  
Basky András polgármester 
Kérném a Művelődési Ház igazgatóját, hogy a jövő testületi ülésre készítsünk egy 
elő tervet, az itt elhangzottakat megpróbáljuk tisztázni, amit tudunk feltételesen, azt 
bele tesszük. Lesz már akkor konkrétum, hogy mit hova tegyünk.  
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Két színésznője is van Lajosmizsének, akit nem is tudunk, egyik a Lénárt Nóra, aki 
Pesten van, a másik pedig Vivien, aki nagyon szépen énekel, most fog érettségizni 
Kecskeméten az Énekzenei suliban. A híres emberek programjába ő is elő tudna adni 
egy-egy énekszámot.  
Basky András polgármester 
Czigány Judit operaénekesnő, Czigány János az édesapja. Őt is meg lehetne keresni, 
hogy énekeljen. 
Sebők Márta PEB elnök 
Amennyiben nincs ezzel kapcsolatban több kérdés, akkor ezt a témát lezárjuk. 
A következő témakör: dűlőutak karbantartása. 
Erre vonatkozóan vállaltuk, hogy készítünk egy tájékoztatót, ütemtervet. Ezt én 
mindenkinek a kezébe adtam. Most beszéljünk róla. 
Az volt a kérdés, hogy milyen feladatokat kellene elvégezni? Az első ütemben az 
elvégzendő feladatok között jelöltük meg a mizsei részen Felsőmizsén a folyamatos 
gréderezést, az út menti fakinövések kitakarítását kell elvégezni. Itt egy 27 km-nyi 
útnak a rendbetételéről van szó. Ehhez az Önkormányzat megfelelő gépparkkal 
rendelkezik, illetve azok a munkakörök, amik nem elvégezhetőek a rendelkezésre 
álló gépparkkal, azt bérelni kell, vagy bérmunkába adni.  
Az utak nyomvonalának kijelölése dzsipiesz igénybevételével. Ez egy pénzes 
történet. Ott kitermelt fák fognak keletkezni, azoknak az elszállítása. Ebből 
megoldható a téli tüzelő gondokkal küzdő emberek ellátása. Lehet, hogy még 
értékesítésre is kerülhet fa, mert szakemberek azt mondják, hogy óriási mennyiségű 
fáról van szó. Költségterveink nincsenek, de ezt nagyon sürgősen el kell végezni.  
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ketté kellene választani a dolgot, mert vannak olyan munkaszakaszok, amit saját 
kollégákkal, saját gépekkel el lehet kezdeni.  
Basky András polgármester 
Milyen gépre gondoltunk pluszban, amit bérelni kellene? 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Nincs zúzógép. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Hogy áll az útkarbantartási keretünk, az el van költve? Mert ennek lehetne ez a 
forrása. 
Basky András polgármester 
A költségvetésünkben benne van egy gépbeszerzés, egy multicar nevű gép van 
beírva, de nem azt kell vásárolni. Egyik pályázatunkban egy traktor beszerzése van 
benne. Erről sem tudunk még semmit. A közeljövőben várható, hogy meg tudják 
mondani, hogy kik nyertek, illetve, hogy kik nem. Ha a gépet megkapnánk, akkor 
ahhoz lehetne vásárolni eszközt. Az is sokat számítana, hogy ha a dűlőutak mentén 
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belógó gallyak levágásra, zúzásra kerülnének. A dűlőutak karbantartási témakörébe 
szeretném, ha Földházi Zoltán is bevonásra kerülne. Neki is odaadnám ezt az 
anyagot és utána kellene tárgyalni. Először vele szeretném ezt átbeszélni, ő jobban 
képben van. A zúzó gépet érdemes lenne bérelni.  
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Alsólajoson a Csorba dűlő is nagyon elhanyagolt állapotban van. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Úgy tudom, hogy Alsólajoson már dolgoztak a gépek több esetben is. 
Basky András polgármester 
Most is ott vannak az alsólajosi részen. Az útjavítások bizonyos időjárási viszonyok 
között megoldhatók. Először a benei részen kezdtek, utána a mizsei részre mentek, és 
most az alsólajosi részen vannak. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A Csorba dűlőn több konténernyi szemét van, veszélyes hulladék is van benne, amit 
nem lehet kézzel kiszedni, csak gépekkel. A benövések olyanok, hogy járni alig lehet 
traktorral. Van egy olyan folyamatban, s csütörtökön volt a földosztó tárgyalás, hogy  
baloldalon van egy 100 ha-os gyep, ami sokunknak a tulajdona, ez került felosztásra 
gyakorlatban, s ennek lesz a kimérése remélhetőleg még ebben az évben. Ez egy 
óriási könnyebbség, mert a Ceglédi úttól a Csorba dűlőre megy merőlegesen út a 
Kastélyhoz. A Földhivatal ezt ingyen és bérmentve kiméri. Az út egyik oldala ki lesz 
mérve, meglesznek a tulajdonosok, a másik oldalon is már felvettem a 
tulajdonosokkal a kapcsolatot, mert például a Katona Jánosné tanyájához behordják a 
szemetet a lajosmizseiek. Ezt a dűlőutat mindenhogy be kellene sorolni és csinálni 
kellene, mert most, hogy a területek megvannak, mi saját magunk vállaljuk, mint 
tulajdonosok részt veszünk benne, de nem tudjuk kiadni egy erdésznek, hogy 
kitermelje, mert minden fát kiloptak. Ott csak gallyak és tuskók vannak, s ami oda be 
van rakva szemét, azt nem lehet Szedd Magad akcióban gyűjteni. Kellene egy olyan 
jármű, ami kivágna annyi fát, hogy be tudjon menni egy jármű. Markoló kellene, ami 
kiszedné a szemetet. Rendbe tenni a fát, és ezt csak lombhullás után lehet. Ezt 
mindenhogy be kellene ütemezni, mert a városból kifelé menet az első dűlő, és 
járhatatlan.  
Sebők Márta PEB elnök 
Sokszor mondtam már, hogy a belterületen kellene az Önkormányzatnak egy 
területet vásárolni, azt körbe keríteni, közmunkásokat állítani az ajtóba, és 
rászoktatni a lajosmizsei lakosokat, hogy odavigyék a szemetet, és ne a dűlőutakon 
szórják szét. Nagyon komolyan el kell gondolkodni ezen, mert ha kimozdulunk a 
külterületre, minden egyes fánál, bozótnál szemét van. Hulladékgyűjtést kellene 
szervezni, ősszel egy nap, tavasszal egy nap.  
 
 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Nem a kisebbség viszi ki, hanem inteligens emberek is. Ezt én tapasztalatból tudom 
mondani, mert találkoztam már nem egy és nem két ilyen emberrel, hogy meg kellett 
szólítani, hogy miért odarakja a szemetet.  Nagyon kellemetlen ilyen esettel 
találkozni. Sitteket, elektronikai hulladékokat, egyebeket hordanak ki, aminek nem 
ott a helye.  
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Sebők Márta PEB elnök 
Dűlőutak felújításával kapcsolatban mikor lehet leülni a Földházi Zolival beszélni? 
Lehet csütörtökön testületi ülés után? 
Orbán Antal települési képviselő 
Én úgy gondolom, hogy a Földházi Zoli a külterületi dolgot is és a benti dolgokat is 
együtt nem tudja kezelni. A külterületi felügyeletre olyan ember kell, aki állandóan 
ott van a dolgozókkal. Ezt én így tudom elképzelni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez a karbantartás olyan hosszú ideje húzódik, s nem haladunk egyről a kettőre. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Én is úgy gondolom, hogy először a Földházi Zolival kellene beszélni ezzel a 
témával kapcsolatban. Vesszük a gépeket folyamatosan. Elsősorban a saját 
haderőnkkel kellene dolgoztatni. A saját gépeinket, embereinket mozgósítani 
kellene, s ami nincs a zúzó gép, azt pedig bérelni kellene. Ezt nagyon jó ötletnek 
tartom, mert a gallyakat, fákat szállítani, felpakolni, lepakolni, emberek, 
szállítójármű kellene hozzá. Viszont ha a darálás a kivágással együtt megtörténik, 
akkor minden sokkal egyszerűbb.  
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A traktorost irányítani kell, hogy mit végezzen el, mert nagyon hosszúk a dűlőutak és 
sok van belőle. A Földházi Zoli vagy bent, vagy kint tud lenni, két helyen egyszerre 
nem. Ez egy komplex feladat, elmagyarázással nem megoldható, csak folyamatos 
irányítással. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
A zúzótól csodát ne várjunk, mert 3-4 cm-es gallyakat tud csak összevágni 
normálisan. 
Itt várakozásra nem sok idő van, mert katasztrofális az úthelyzet egyrészt az utak 
használhatósága szempontjából, másrészt az utat szegélyező élő sövény tekintetében, 
mivel az tele van ambróziával, és ontja a virágport. Én azon csodálkozom, hogy az 
Önkormányzatot még nem büntették meg az utak karbantartásának a hiánya miatt, 
mert ezért súlyos büntetést lehet kapni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Akkor a külterületi dűlőutak karbantartási témáját csütörtökön folytatjuk Földházi 
Zoltán jelenlétében. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
E-mailban elküldtem mindenkinek a temető környékén eladó ingatlanok listáját. 
Sebők Márta PEB elnök 
Azon a részen az a probléma, hogy elég nagy a betörések száma. A temetőbe érkező 
autókat rendszeresen feltörik, ha valaki benne hagy valamit. Ha arra a vidékre 
telepítünk kis gépet, nagy gépet, akkor azt ott szét fogják vinni.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Abban maradtunk legutoljára, hogy keressük azokat a megfelelő ingatlanokat, amik 
alkalmasak lennének a közfoglalkoztatottak által használt eszközök tárolására. Én azt 
mondom, hogy perifériás területekre tegyük ezeket az eszközöket.  
Sebők Márta PEB elnök 
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Ezeket az ingatlanokat nem tartom szerencsésnek, éppen azért, mert a temető közel 
van, de keressük tovább a lehetőségeket.  
Orbán Antal települési képviselő 
Posta tónál is van az Önkormányzatnak ingatlanja, és vannak eladó ingatlanok.  
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Felszólítást lehetne küldeni a Posta tó környékén levő ingatlan tulajdonosoknak, 
hogy tartsa rendbe az ingatlanját és környékét. 
dr. Balogh László jegyző 
Csütörtökön 9 órakor lesz egy egyeztetés ezzel kapcsolatban, illetve hulladék, 
parlagfű, stb. témakörökben, amikben idáig nem nagyon tudtunk előrébb lépni.  
Sebők Márta PEB elnök 
Az előző bizottsági ülésen beszélni fogunk egy új adónem bevezetéséről. Mi a 
helyzet ezzel kapcsolatban, kérdezem a jegyző urat. 
dr. Balogh László jegyző 
Megvizsgáltam a települési adó témakörét. Nem olyan jó híreink vannak. A törvény 
bizonyos értelemben széles körű felhatalmazást ad a településnek, hogy új adókat 
vessen ki, viszont az adóalany és az adótárgy vonatkozásában elég borzasztó 
korlátokat állít. Az adótárgy vonatkozásában az a korlát, hogy az adótárgyra a 
törvény már adót vetett ki, arra már új adót kivetni nem lehet, illetve ha más törvény 
ti9ltja, hogy közterhet vessenek ki, akkor nem lehet. Itt a be nem épített ipari 
területek adóztatásáról van szó, amik nem töltik be funkciójukat, csak vannak, s erre 
volt az elmúlt bizottsági ülésen egy kérés, hogy ezeket megadóztatni. Az 
adóalanyoknál a törvény kivételt tesz a vállalkozók alól. A helyi adótörvény 
definiálja a vállalkozót, benne van az egyéni vállalkozó, benne van az őstermelő, aki 
600.000. Ft jövedelemig adómentes. Az adótárgy, mint földterület alkalmas 
adókivetésre, viszont az alanyok körét olyan szinten szűkíti a törvény, hogy akinek 
ott földje van, az valószínűleg őstermelő, vállalkozó, és mentes lesz. Ez biztos, hogy 
nem megoldás.  
Basky András polgármester 
Azok a területek Lajosmizsén, amik jelen pillanatban ipari övezetbe vannak 
besorolva, azok döntően kétféleképpen történtek. Ezek azok a területek, amik az 
elkerülő úttól a település felé vannak. Korábban ezeket a területeket az 
Önkormányzat besorolta ipari övezetbe, most pedig meg akarja adóztatni, ez nem 
lenne helyénvaló. Lehetővé tette az Önkormányzat azt is, hogy ha valaki kérte ipari 
övezetbe való besorolást, akkor fizessen érte. Az átminősítést megfizettette az 
Önkormányzat, most pedig adót vetünk ki rá, ez sem biztos, hogy jó fényt vetne.  
Sebők Márta PEB elnök 
Van olyan vállalkozó, aki ha kedvező áron tudná értékesíteni, akkor értékesítené. 
 
 
 
Basky András polgármester 
Van egy cég, aki 24 ha területet szeretne vásárolni, ahol kezdheti az építkezést. 
Autóipari cég lenne. Több területen folytatnak tárgyalást. Januárban már elkezdenék 
az építkezést, csak 24 ha-os terület nincs egybefüggően.  
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Jövő héten jön egy esztergomi cég érdeklődés szintjén, aki ugyan csak telephelyet 
keres. 4-5 ha-os terület kellene neki. Autóipar lenne ez is. Konkrét tárgyalásokat 
folytatott már több településsel. Januárban építkezni akar. 24 ha-os területet nem 
tudunk biztosítani. Kétféle helyzet szokott lenni. Valaki idejön Lajosmizsére és 
akkor szeretne vásárolni egy ipari területet, ami még nem ipari terület, akkor azt 
célszerű bevonni ipari övezetbe, de területet bevonni ipari övezetbe anélkül, hogy 
arra nincs igény, nem célszerű. Korábban az Önkormányzat, amit átminősített ipari 
övezetté, minden egyes közművet a vállalkozónak kellett odavinni. Ez egy jó ötlet 
volt. Ennek a cégnek az az igénye, hogy olyan mennyiségű energia ellátás szükséges 
a 24 ha-hoz, amit nagyon kevés helyen tudnak biztosítani. Előre nem lehet arra 
felkészülni, hogy ha valaki ipari területet szeretne, hogy milyen elvárása van, mennyi 
területre van szüksége, milyen a csatorna ellátása, víz ellátása, útja. Ha a feltételek 
nem felelőek az adott területeken a vállalkozó számára, akkor a területek kiesnek a 
körből.  
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ebből le lehet vonni azt a következtetést, hogy Lajosmizsének a területeit ipari 
övezetként céltalanul azonnal kijelölni nem lehet, mert minden egyes vállalkozásnak 
határozott és konkrét igényei vannak. A vállalkozónak kalkulálni kell azzal, hogy az 
általa kinézett terület vonatkozásában a tulajdonossal meg kell egyezni, át kell 
minősíttetni, hatósági engedélyeket beszereztetni.  
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Egy vállalkozó, ha területet keres, az már ipari területet keres, s nincs ideje az 
átminősíttetésre, mert pályázathoz is kötöttek a területmegszerzések. A pályázati 
határidők általában 1-2 hónaposak szoktak lenni.  
Sebők Márta PEB elnök 
Az eladó ipari területeket hirdetni kellene honlapon.  
Van-e még egyéb hozzászólás? Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a 
jelenlétét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 12.31 órakor 
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