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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
Ikt. sz: LMKOH/763- 25/2020. 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
2020.  október 12-én, délután 14.00 órakor megtartott  

 n y í l t  bizottsági üléséről 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
80/2020. (X. 12.) PEB hat.          Kérelem piac területén árusító faház  

                                                       elhelyezéséről  
            81/2020. (X. 12.) PEB hat.           Hozzájárulás adása telephelyként történő  
                                                                   bejegyzéshez. 

82/2020. (X. 12.) PEB hat.          Városház téri társasházi területek leburkolása  
                                                    „Zöld Városhoz” illeszkedően 
83/2020. (X. 12.) PEB hat. Városház téri társasházi területek leburkolásának  

elvetése 
 

84/2020. (X. 12.) PEB hat.          zárt ülési határozat 
85/2020. (X. 12.) PEB hat.          zárt ülési határozat 
 

 86/2020. (X. 12.) PEB hat.          Lajosmizse Település  Klímastratégia-    tervezet  
                                                      (2020-2030) előzetes jóváhagyása, társadalmi 
                                                      egyeztetésre bocsátása 
87/2020. (X. 12.) PEB hat.           Tájékoztatás a 997/101. hrsz-ú, valamint 997/107  
                                                       helyrajzi számú kivett közutak területén létesített 
                                                       víziközművek (szennyvíz csatorna) átvételéről 
88/2020. (X. 12.) PEB hat.           Faragó Környezetvédelmi Kft beszámolójának 
                                                       elfogadása 
89/2020. (X. 12.) PEB hat. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 
kapcsolatos pályázat ismételt kiírása 

90/2020. (X. 12.) PEB hat. Boromissza Dezső szobrának restaurálása 
91/2020. (X. 12.) PEB hat. Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési 

tervének módosítása 
92/2020. (X. 12.) PEB hat. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 

Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanács Elnökének beszámolója a 
Tanács – 2019. szeptember és 2020. július között 
végzett – munkájáról 

93/2020. (X. 12.) PEB hat. A lajosmizsei 0399/11. helyrajzi számú ingatlan 
átadása út céljára 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2020. október 12-én, délután 13.00 órakor a 
Művelődési Ház Dísztermében megtartott  n y í l t   bizottsági ülésről. 

Jelen vannak:   Sebők Márta  PEB elnök 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Cseh Katinka  bizottság tagja 

Tóth-Orlov Bettina  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Fekete Zsolt alpolgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      dr. Baksa Virgínia kérelmező 
      Baksa László  kérelmező 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Szűcs  Mihály kérelmező 
      Bagó István települési képviselő 
      Lukács Józsefné települési képviselő 
      Kovács Gábor települési főépítész 
      Kiss Tamás kérelmező    
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai nyílt ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb módosításra, illetve kiegészítésre javaslata? 
Amennyiben nincs, nekem lenne. A meghívó szerinti 2./ napirendi pontot tárgyaljuk zárt 
ülés keretében, a 3./, és 7./ napirendi pontot vegyük előre, mivel érkeztek hozzá 
vendégek. Aki ezekkel a módosításokkal elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok 
tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

Napirendi pont:        Előterjesztő: 

1./ Kérelem piac területén árusító faház elhelyezéséről   Basky András 
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            polgármester 
2./ Városház téri társasházak területeinek leburkolása a  Basky András 
     „Zöld Városhoz” illeszkedően      polgármester 
3./ Lajosmizse Település Klímastratégia-tervezet (2020-2030) Basky András 
     előzetes jóváhagyása társadalmi egyez-                        polgármester 
     tetésre bocsátása 
4./ Tájékoztatás a 997/101. hrsz-ú, valamint 997/107. helyraj- Basky András         
     zi számú,  kivett közutak területén létesített viziközművek  polgármester 
     (szennyvíz csatorna) átvételéről     
5./ I. Faragó Környezetvédelmi Kft beszámolójának elfogadása Basky András 
     II. Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött  háztartási   polgármester 
     szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kiválasz-  
     tásával kapcsolatban 
     Döntés az ajánlati felhívás ismételt megküldéséről 
6./ Boromissza Dezső szobrának restaurálása    Basky András          
          polgármester 
7./ Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési  tervének mó- dr. Balogh László 
     dosítása         jegyző 
8./ Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szo- Basky András 
     ciális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének be- polgármester 
     számolója a Tanács – 2019. szeptember és 2020. július között 
     végzett – munkájáról 
 
9./ A lajosmizsei 0399/11. helyrajzi számú ingatlan átadása út cél- Basky András 
     jára         polgármester 
10/ Egyebek 

Zárt ülés 
 
1./ Mizse-Csemege Kft kérelme, Lajosmizse, Mathiász u. 2.   Basky András 
     szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése   polgármester 
 
 
 
1./ Napirendi pont 
Kérelem piac területén árusító faház elhelyezéséről    
Sebők Márta PEB elnök 
Felújításra kerül mind a használt cikk, mind a zöldség, gyümölcs elárusító rész. Ezzel 
kapcsolatban érkezett egy beadvány Baksa Lászlótól és lányától dr. Baksa Virginiától. 
Ebben a beadványban az Önkormányzat elképzelése, hogy a használt cikk piac rész 
megmaradna, a zöldség piacra szeretnénk bevonni azokat az árusokat, akik élelmiszer 
árusítással foglalkoznak. Baksa úr kérelme, hogy hagyjuk meg a használt cikk piac részt 
faház  helyének, ott ahol eddig működött. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e? 
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Dodonka Csaba piacfelügyelő 
Két helyszínt tudunk javasolni az árusító faház elhelyezésére. A használt cikk piac 
területén, ahol a bódék megvoltak, ott jelenleg ki van építve a tisztító idom és van 
áramvételi lehetőség, víz, stb. Ott ki lehetne alakítani a faházat. Az előterjesztés 3. 
oldalán látható, hogy ott kapunak ki van hagyva hely, az árusító helynek ott tökéletes 
helye lenne a sarokban. 
A másik lehetőség az lenne, hogy a zöldség piacon az új építés mellett kerülne 
kialakításra, de itt csak jövő évben kerülhetne elhelyezésre. 
Mind a két lehetőség támogatandó. A nagy kapu helyett kerítés lesz és lesz egy 
összekötő út, így nem fog akadályozni a faház. 
Basky András polgármester 
A faház, amiben árulni szeretne, esztétikus. Vagy abban kell gondolkodni, hogy vagy 
kaput nyitunk, vagy egy aszfaltos összekötés a mellette lévő úttal, és marad a kerítés.  A 
két verzió közül az látszik jobb megoldásnak, hogy ha nem kaput nyitunk, hanem 
összekötő utat. Ha itt kapu lenne, nem lenne jó Baksa Úréknak, de ezt egy átkötéssel 
kellene megoldani. Az a kérdés, hogy egy ilyen faházat mennyire szeretnénk betenni a 
belső piacra. Baksa Úrékat kérném hozzászólásra. 
dr. Baksa Virgínia kérelmező 
Köszönjük, hogy kérelmünket befogadták. Mi azt szeretnénk, hogy ahol eredetileg volt 
a bódé elhelyezve, most is ott legyen. Július 27. óta nem tudunk megjelenni a 
termékeinkkel a felújítás miatt. Édesapám 1999. óta vesz részt az árusításban. 
Lajosmizsén lakó polgárok jelezték, hogy igényük lenne a termékekre. Szeretnénk 
pótolni azt és azt a helyet szeretnénk preferálni, ahol eddig voltunk. Ebben szeretnénk 
kérni az Önök segítségét. 
Basky András polgármester 
Meg kell várni, hogy a belső rész elkészüljön és utána lehet csak. 
Sebők Márta PEB elnök 
Baksa úrék részéről el tudom fogadni, amit mondtak, és amit polgármester úr is mondott. 
A legutóbbi egyeztetésen abba az irányba mozdultunk el, hogy aszfaltozzunk. 
Kovács Gábor települési főépítész 
Megfontolásra javaslom, hogy a kialakított piacnál pavilonok kialakítása legyen. 
Egységes formát javaslok. Nekem egy spontán pavilon kialakítása nem tűnik 
esztétikusnak az új piachoz. 
Lukács Józsefné települési képviselő 
Mennyi lehetőség van szennyvíz,  villany vonatkozásában? 
Basky András polgármester 
Ennek lehetősége adott. 
Lukács Józsefné települési képviselő 
Ha elfogadnánk ezt a faházat, akkor a következő, aki bejelentkezne, akkor annak is ezt 
a formát kellene követnie. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Kellene valamilyen koncepció, hogy milyen árusokat alkalmazunk. Ha ezt betennénk a 
zöldség piacra, akkor ehhez kapcsolódni tudna a lángosos, és a füstölt árut árusítók is. 
Dodonka Csaba piacfelügyelő 
A baloldal már most be van telve. A jobb oldal fel fog szabadulni. Az árusok azt 
mondták, hogy  jó ötlet, hogy egy helyre minden, de ezzel egy piachelyre lenne 
tömörítve, s a ruhapiacra kevesebb vásárló fog akkor menni. Ha minden funkciót 
átpakolunk a zöldségpiacra, akkor sokkal nagyobb tömeg lesz ott. 
Sebők Márta PEB elnök 
Valami egységes arculatot kellene kialakítani. 
Dodonka Csaba piacfelügyelő 
Az jó dolog, hogy kávét mindkét piacon lehet venni. Minden funkciót nem tudunk 
bepakolni a két oldalra. Akinek egy kicsit nagyobb mennyiségű áruja van, az nem biztos, 
hogy ki szeretne pakolni, hanem árul az autójából. 
Sebők Márta PEB elnök 
Egységes rendszert kellene kialakítani. 
Belusz László bizottsági tag 
Egyetértek az egységesítéssel, de akármire szükség van, annak lehetőséget kell adni. Ezt 
a szép bódét el tudom fogadni, amit Baksa úrék szeretnének elhelyezni, de ha jön 
következő árus, akkor annak is ilyen bódéja legyen. 
Kovács Gábor települési főépítész 
A felújított piac szempontjából a mobil árusító helyeknek lenne előnyük, egy pavilon 
telepítéssel óvatosan bánnék. 
Basky András polgármester 
A mobil telepítés nem esztétikus. A lángost árusítók sem szeretnének egymás mellett 
árulni sorjában. 
Dodonka Csaba piacfelügyelő 
Kecskemét főterén ezek a faházak megtalálhatók, esztétikus kivitelezésűek. Hatalmas 
tolongás nincs új árusítók részéről. A mozgó boltok jellemzőek manapság. Baksa 
úrékkal úgy kezdtük a tárgyalást, hogy mozgó bolt lehetne, de annak több mint 3 millió 
forint lenne a kialakítása. Ők Kecskeméten is árusítanak, 50 éves múlttal rendelkeznek. 
Fekete Zsolt alpolgármester 
Én úgy tudom, hogy nagyon sok olyan vevő is van, aki megrendeli előre a terméket. Az 
ott egy megszokott kulturált hely. Én tudom támogatni a helyszínt. Nem biztos, hogy az 
a jó, hogy minden egy sorban legyen. 
Belusz László bizottsági tag 
Én is el tudom fogadni ezt a helyet, de ha mozgó bolt  rendszert szeretnénk építeni, akkor 
az infrastruktúrát is ki kell alakítani. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Ha régi helyére tesszük ezt a bódét és jön hozzá még vállalkozó, nem látok benne 
problémát, hogy ott alakítsuk ki. 
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Basky András polgármester 
Ha később lenne ilyen árusító, akkor oda kellene neki vinni a saját rendszerét. Jelen 
pillanatban Baksa úrék elférnek, ha bentre akarjuk, ott is megoldható. Az a kérdés, hogy 
helyileg hol szeretnénk látni ezt a bódét? 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
A sütödésnél helyben fogyasztanak, hely is kell hozzá, hogy fogyasztani tudjanak. 
Basky András polgármester 
Kérdés az, hogy a testület hol tudja elfogadni a faházat, kinn, vagy benn. Azt javaslom, 
hogy ezen mindenki gondolkozzon el, és a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottság ülésén még tudunk beszélni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Szavazásra bocsájtom a napirendet. 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét azzal, hogy a Képviselő-testület 
engedélyezze Baksa László részére árusító faház telepítését a kirakodó és használt cikk 
területen, kérem, kézfelemeéssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 2 nem szavazattal – tartózkodás 
nem volt-, az alábbi határozatot hozta: 
80/2020. (X. 12.) PEB hat. 

 Kérelem piac területén árusító faház  
 elhelyezéséről  

HATÁROZAT 
 
                        Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
                        zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
                        tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét azzal, hogy engedélyezze     

                       Baksa László részére árusító faház telepítését a kirakodó és használt cikk   
                       területen. 

                        Határidő: 2020. október 15. 
                                    Felelős:     PEB 
 
    Sebők Márta PEB elnök 
 Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, hogy Baksa úr vállalkozása 

telephelyként bejegyzésre kerülhessen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 
 81/2020. (X. 12.) PEB hat. 
 Hozzájárulás adása telephelyként történő 
 bejegyzéshez 

HATÁROZAT 
 
                         Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
                         zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
                                     tületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
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                                     Határidő: 2020. október 15. 
                                     Felelős:     PEB 
 
 
 2./ Napirendi pont  
 Városház téri társasházak területeinek leburkolása a „Zöld Városhoz” illeszke- 
 dően 
 Sebők Márta PEB elnök 
 E napirendi ponthoz Szűcs Mihály társasházi közös képviselő érkezett, akit külön 

köszöntök körünkben. Kérem, mondja el kérelmüknek tartalmát. 
 Szűcs Mihály társasházi közös képviselő 
 Üdvözlök mindenkit. A megoldást keressük a jövőre vonatkozóan. Tény, hogy szemben 

állunk egy olyan élethelyzettel, hogy a tér, ami felújításra kerül, ez egy 205 m2-es 
szakasz, ami két társasházat érint. (parkoló hely megszüntetése, zebra kialakítása). 
Kompromisszumos megoldás kell. Kérdés, hogy a 205 m2-es részt beburkoljuk, vagy 
sem. Mivel a társasház tulajdona, burkolja le a társasház. A társasházi szempontokat 
nézve, tetőfelújítást is kellene csinálni, ami a lakók érdekeit szolgálja 

 Ezt a társasház 3.200.000.- Ft értékben nem tudja bevállalni. Tettünk olyan javaslatot a 
polgármester úr felé, hogy ha a pénzügyi helyzete nem engedi azt, hogy azt 
finanszírozza, de, hogy ne kelljen kétszer felvonulni, a társasház megfinanszírozná, 
hogy legyen szép és egységes arculatot mutasson. Cserébe erről lemondanánk és ennek 
az ellenértékét kérnénk el, amibe kerülne. A társasház megfinanszírozná, de mivel a 
társas háznak erre nincs szüksége, erről lemondanánk. Partnerségi viszonyt ajánlanánk 
fel. Ezt szívesen meghitelezzük, de ez részünkre megtérülésre kerülne az Önkormányzat 
részéről. Abban kérem a támogatást, hogy az mindkét fél részére megfelelő legyen. 

 Sebők Márta PEB elnök 
 Ez nem az Önkormányzat tulajdona, a „Zöld Város” projektbe nem tudtuk beletenni 

azért, mert az Önkormányzat nem tehette meg, hogy ezt felújítsa. A költségvetésünk 
nem úgy áll, hogy ezt megengedhessük magunknak. Plusz 1.200.000.- Ft-os költséget 
ki kellene fizetni, hogy ez a terület átruházásra kerüljön. Ez magánterület, ahol a lakók 
majd kérik azt, hogy az ő általuk felújított területüket az Önkormányzat vállalja fel. 
Nagyon jó lenne, hogy a tér esztétikus és összhangban legyen, de nincs rá pénz. 

 Szűcs Mihály társasházi közös képviselő 
 Nem mi kértük ezt. A polgármesteri Hivatal részéről megkeresés érkezett, hogy milyen 

megoldást tudunk felajánlani. Mi nem ragaszkodunk hozzá, hogy le legyen burkolva.  
 Basky András polgármester 
 Valójában megkeresés érkezett részünkről, hogy itt az ideje, hogy a társas ház partner 

legyen ebben a felújításban. 
 Sebők Márta PEB elnök 
 Erre most nincs lehetőség, de a következő időszakban sem valószínű, hogy lesz a 

jelenlegi helyzet miatt. 
  
 



8 
 

 Basky András polgármester 
 Családonként 40.000.- Ft kellene ahhoz, hogy itt komplex rendezés legyen. Ebben a 

dologban a társasházi lakóknak családonként fel lehetne vállalni ezt a költséget. Aki 
nem társasházban laknak, ettől többet költenek a saját lakóházuk felújítására. Azt 
gondoltam, hogy a lakók sokkal nagyobb összefogást fognak tanúsítani. Az 
Önkormányzat nem tudja megfinanszírozni, de valamilyen megoldást találni kell erre. 
A társasház olyan szinten partner ebben, hogy megfinanszírozza, de vegye meg az 
Önkormányzat. Ez plusz költség az Önkormányzatnak, azt el kellene kerülni, mert nincs 
is rá szüksége. A parkolók a lakosság tulajdonában maradnának. Közös megoldást kell 
találni. 

 Szücs Mihály társasházi közös képviselő 
 Mi a közös megoldás? 
 Basky András polgármester 
 Ezt nem tudja támogatni a Képviselő-testület, hogy Önök megfinanszírozzák, és az 

Önkormányzat vissza finanszírozza, ez nem járható megoldás. Én a lakóközösség 
gyűlésére elmegyek, és a lakóközösséggel megbeszélem. Meglátjuk a csütörtöki 
testületi ülési döntést, erről a lakóközösséget tájékoztatni kell. Én a magam részéről a 
legoptimálisabb megoldást abban találnám, hogy ezzel a 40.000.- Ft-os költséggel a 
lakók ezt a rendezést magukra vállalnák. 

 Szűcs Mihály társasházi közös képviselő 
 Ezt én tudomásul veszem, de ez a 40.000.- Ft akkora költség a társasháznak, hogy ezt 

nem tudják elfogadni. Itt olyan szavazati hányad kell, ami elfogadható. Aki el tudná 
fogadni, az kevés. A teljes tulajdoni közösség 51 %-os a szavazata szükséges ahhoz, 
hogy elfogadható legyen. 

 Lukács Józsefné települési képviselő 
 18 éve van kész ez a társas ház. Soha senkinek nem volt olyan ötlete, hogy tegyük rendbe 

a lakásunk környezetét. 80 család lakik ott. Ennyi családból soha senkinek nem volt 
annyi gondolata, hogy beadtuk a közös költséget, s abból nem lehetett volna 
megcsinálni. Nem igaz, hogy emberek elvárják azt, hogy helyettük mindent csináljunk 
meg. 

 Szűcs Mihály társasházi közös képviselő 
 A lakók nem akarták a teret felújítani. Erre felkérés érkezett. Egyébként 18 éve én 

vagyok a közös képviselő. A közterületet mi világítjuk. 18 éve, amikor a lakók 
megvásárolták a GOMÉP-től az épületeket, be volt ígérve, hogy a közterületet 
megcsinálják, de mégsem lett belőle semmi. 

 Lukács Józsefné települési képviselő 
 A GOMÉP építette a lakásokat, miért nem fejezték be, ha megígérték. 
 Horváth Sándor pályázati referens 
 A társasházi lakók már a pályázati ötletnél meghívást kaptak minden egyes projekt 

bemutatóra, s eljött legalább 4 lelkes nyugdíjas. Az első pillanattól kezdve tudta a lakó 
közösség, hogy milyen lesz. 

 Sebők Márta PEB elnök 
 Köszönöm. Van-e még valakinek hozzáfűzni valója? Nincs. 
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I.határozat-tervezet, hogy elfogadjuk a társasház ajánlatát a Városház téri társasházi 
területek leburkolására. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 nem szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
82/2020. (X. 12.) PEB hat. 
Városház téri társasházi területek leburkolása a  
„Zöld Városhoz” illeszkedően 

HATÁROZAT 
 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága nem javasolja elfogadásra az előter- 
   jesztés I.  határozat-tervezetét. 
 
   Határidő: 2020. október 15. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
II. határozat-tervezet. Elfogadjuk azt a javaslatot, hogy a társasház önerőből valósítsa 
meg a Városház téri társasházi területek leburkolását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
83/2020. (X. 12.) PEB hat. 
Városház téri társasházi területek leburkolásának  
elvetése 

HATÁROZAT 

    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
 
   Határidő: 2020. október 15. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Nyílt ülésünket ezennel most berekesztem 15.20 órakor, s munkánkat zárt ülés keretében 
folytatjuk a „Mizse Csemege Kft kérelme Lajosmizse, Mathiász u. 2. szám alatti 
ingatlan értékesítésre történő kijelölése” című napirendi ponttal. 
zárt ülés 15.20 
84/2020. (X. 12.) PEB hat.   zárt ülési határozat 
85/2020. (X. 12.) PEB hat.  zárt ülési határozat 
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Z á r t    ü l é s : vége 15.35 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Nyílt ülésünket folytatjuk. 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Település Klímastratégia-tervezet (2020-2030) előzetes jóváhagyása, 
társadalmi egyeztetésre bocsátása 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérnék ezzel kapcsolatban tájékoztatást. 
Lukács Józsefné települési képviselő 
A klíma több részből tevődik össze, tűz, víz, föld, s az ember is része. A klímánk változik 
sokkal gyorsabb ütemben, mint ahogy szeretnénk. A legfontosabb, hogy tudatosítani 
kellene az emberekkel, hogy nagyon rossz a világ helyzete a klíma területén.  Az is 
megállapítható, hogy a környező településekhez viszonyítva Lajosmizse nincs a 
legrosszabb helyzetben. A legfontosabb, hogy a környezetünket tartsuk rendbe, 
takarítsunk. 
A következő dolog az, hogy ezt tudatosítsuk, tanítsuk rá az embereket. Mindannyiunk 
feladata az, hogy a klímaváltozás ne ilyen rohamos ütemben valósuljon meg, hanem 
próbáljuk meg lassítani. Én javaslom, hogy fogadjuk el ezt a tervezetet. 
Sebők Márta PEB elnök 
Meg kellene barátkozni a rendszeres szemétgyűjtési kampánnyal, s az Önkormányzat 
vállalja fel a szemét elszállítását. Az embereket meg kellene tanítani arra, hogy 
környezettudatosan éljenek. 
Miért nem lehet hulladéklerakó pontokat csinálni Lajosmizsén? Ezzel a szemétgyűjtést 
fékezni tudnánk. Ha semmit nem csinálunk, azzal nem haladunk előre. 
Én javaslom, hogy Lajosmizse Település Klímastratégia-tervezetét fogadjuk el. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
86/2020. (X. 12.) PEB hat. 
Lajosmizse Település Klímastratégia-tervezet  
(2020-2030) előzetes jóváhagyása, társadalmi 
egyeztetésre bocsátása 

HATÁROZAT 
 
                                  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
                                  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
                                  tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
                                  Határidő: 2020. október 15. 
                                  Felelős:     PEB 



11 
 

 
 
4./ Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek felvetése, hozzászólása? Nincs. Én a 
lakosság felvetését tolmácsolom. A futópálya kimaradt a „Zöld Város” projektből, s az 
emberek nagyon szeretnék. Valamilyen megoldást kellene keresni valamilyen forrásból, 
hogy a futópálya meg tudjon valósulni. Volt egy polgármesteri bál, ami 3,5 millió forint 
bevételt hozott. Voltak képviselők által lemondott képviselő-testületi tagsági díjak is. 
Ha ezeket összevetjük, lehet, hogy csak kevés összeget kellene a költségvetésből 
hozzátenni. Meg kellene valamilyen formában nézni ezt, hogy mégiscsak alakítsuk ki a 
futópályát.  
Basky András polgármester 
A pályázatban volt futópálya, de a költségek csökkentése érdekében ez le lett véve. 
Jelenleg intenzív füves pálya van, az is megfelelő futás céljára. Megváltoztatni ezt a 
projektet már nem lehet. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
A futópálya kialakítása horribilis összeg. 
Bagó István települési képviselő 
50 millió forintba került volna, nekünk 25 millió forintot kellett volna hozzátenni. A 
lakosság ki volt akadva, hogy se futópálya, se központi illemhely nem kell. A 
lakosságnak az igénye a futópálya lenne. 
Basky András polgármester 
Ez nem az a pillanat, hogy most futópályát tudjunk megvalósítani 25 millió forintért. A 
lakosság igénye mindig az lenne, ami nem lehetséges, illetve, ami nincs. Egyszerre 
mindent nem lehet megvalósítani, csak a pénzügyi keret adta lehetőség szerint lehet 
gazdálkodni. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Amikor a „Zöld Város” projekt elindult, benne volt a futópálya, ez 20 millió forint lett 
volna.  A „Zöld Város” projekt költségeit, hogy csökkenteni tudjuk, ez volt az első, hogy 
lehúztuk. Bármikor beépíthető a futópálya. Műszakileg ez úgy van előkészítve. 
Basky András polgármester 
Egy futópályának a megvalósítása nem lehetséges, mert nincs rá fedezet jelen 
pillanatban. Most én nem látom a lehetőségét ebben a projektben. Ott van a nagy 
játszótér, az is alkalmas futás céljára. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Esetleg még annyit lehetne, hogy 1 km hosszú futópályát lehetne kialakítani, kérjünk 
erre árajánlatot. 
 
16.00 órakor Belusz László bizottsági tag eltávozott, a bizottság a továbbiakban 4 fővel 
határozatképes. 
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4./ Napirendi pont 
Tájékoztatás a 997/101. hrsz-ú, valamint 997/107 helyrajzi számú kivett közutak 
területén létesített víziközművek (szennyvíz csatorna) átvételéről 
Sebők Márta PEB elnök 
A 6050 Lajosmizse, Barackvirág utca 6. szám alatt található kivett lakóház udvarhoz, 
valamint a 6050 Lajosmizse, Barackvirág utca 997/104 hrsz-ú, kivett beépítetlen 
területhez víziközmű létrehozására irányuló beruházást végeztettek a lajosmizsei 
Németh László utcai Lajosmizse, belterület 997/101 hrsz-ú, valamint a lajosmizsei 
Barackvirág utcai Lajosmizse, belterület 997/107 helyrajzi számú ingatlanokon 
található, önkormányzati tulajdonú, kivett közutak területén. A beruházás során 
szennyvízelvezetést szolgáló vezeték került kialakításra. 
Érkezett egy beadvány, melyben térítésmentes átvételre ajánlották fel a lajosmizsei 
Németh László utcai Lajosmizse, belterület 997/101 hrsz.-ú valamint a lajosmizsei 
Barackvirág utcai Lajosmizse, belterület 997/107 helyrajzi számú ingatlanokon 
található, önkormányzati tulajdonú, kivett közutak területén létrehozott víziközműveket. 
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javaslom a 
tájékoztatót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
87/2020. (X. 12.) PEB hat. 
Tájékoztatás a 997/101. hrsz-ú, valamint 997/107  
helyrajzi számú kivett közutak területén létesített 
víziközművek (szennyvíz csatorna) átvételéről 

HATÁROZAT 
 
                                  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
                                  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                                  testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
                                  Határidő: 2020. október 15. 
                                  Felelős:     PEB 
 
5./ Napirendi pont 
I. Faragó Környezetvédelmi Kft beszámolójának elfogadása     
II. Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött  háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatban 
Döntés az ajánlati felhívás ismételt megküldéséről 
Sebők Márta PEB elnök 
Faragó úr elkészítette a beszámolóját. A beszámolóban írja, hogy a 8 hónap alatt a 
lakosságtól 150 m3 szennyvizet gyűjtött be, miközben a csatorna hálózattal nem ellátott 
ingatlanok száma 1400 körül van. 
Van-e arra információ, hogy hova lehet a szennyvíz? 
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Basky András polgármester 
Feltehetően Táborfalvára viszik el. A lakosságot nem tudjuk rábírni arra, hogy az 
általunk kijelölt szolgáltatóval szállíttassanak. 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még valakinek egyéb hozzáfűzni valója? 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 
Október 8-án a KUSZAKA 2004 BT-nek megérkezett a levele, hogy ajánlatot nem tud 
tenni kapacitás hiányában. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az I. határozat-tervezet, hogy elfogadjuk a Faragó Környezetvédelmi Kft beszámolóját. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
88/2020. (X. 12.) PEB hat. 
Faragó Környezetvédelmi Kft beszámolójának 
elfogadása 

 HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés 

I.határozat-tervezetét.  
Határidő: 2020. október 15. 
Felelős:     PEB 

 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét azzal, hogy a KUSZAKA 2004 BT 
kivételével a többi vállalkozó megkeresésére kerüljön sor ismételten, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
89/2020. (X. 12.) PEB hat. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  
vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos pályázat ismételt kiírása 

HATÁROZAT 
   

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét azzal, hogy a  
   KUSZAKA 2004 BT kivételével a többi vállalkozó megkeresésé-
   re kerüljön sör ismételten. 
   Határidő: 2020. október 15. 
   Felelős:     PEB 
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6./ Napirendi pont 
Boromissza Dezső szobrának restaurálása 
Sebők Márta PEB elnök 
A restaurálásra két árajánlatot kaptunk. I. árajánlat ára: 80.000.- Ft, a II. árajánlat ára: 
170.000.- Ft. Ez utóbbi egy igényes felújítás. Véleményem szerint az igényesebb 
felújítást kellene elvégezni. Kérdés, vélemény, észrevétel ezzel kapcsolatban van-e? 
Nincs. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
90/2020. (X. 12.) PEB hat. 
Boromissza Dezső szobrának restaurálása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a 2. variá- 
   ció legyen 170.000.- Ft értékben elfogadva. 
   Határidő: 2020. október 15. 
                                 Felelős:     PEB 
 
 
 
7./ Napirendi pont 
Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítása 
Sebők Márta PEB elnök 
A belső ellenőrzési tervet minden évben elfogadunk. Nem tudott megvalósulni a 
leltározás ellenőrzési terve. A belső kontrollrendszer ellenőrzése sem indokolt, a MÁK 
és az ÁSZ is ellenőrzi ezt a témát. Ez a két pont kerüljön ki a belső ellenőrzési tervből. 
Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom az önkormányzat 2020. évi belső 
ellenőrzési tervének módosítását. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
91/2020. (X. 12.) PEB hat. 
Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési 
tervének módosítása 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének   
                                 Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                                 testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. október 15. 
                                 Felelős:     PEB 
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8./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács – 2019. szeptember és 
2020. július között végzett – munkájáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezt minden évben megtárgyaljuk, a Társulási Tanács elnöke beszámol a munkáról. Az 
elmúlt évben 9 alkalommal ülésezett a Társulás, több határozatot hozott. Elfogadásra 
javaslom. Hozzáfűzni való van-e? Nincs. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi határozatot hozta: 
92/2020. (X. 12.) PEB hat. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  
Elnökének beszámolója a Tanács – 2019. szeptember és  
2020. július között végzett – munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
                      Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                      testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2020. október 15. 
                      Felelős:     PEB 
 
 
9./ Napirendi pont 
A lajosmizsei 0399/11. helyrajzi számú ingatlan átadása út céljára 
Sebők Márta PEB elnök 
Sárközi Zsuzsanna lajosmizsei lakos beadvánnyal fordult önkormányzatunkhoz, hogy a 
családi tulajdonukban lévő, 0399/11 helyrajzi számú, telekalakítással érintett, kialakítás 
alatt lévő út ingyenes átadását kezdeményezze. 
Az út kialakítása a telekalakítás során Lajosmizse Város Képviselő-testületének a város 
helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) rendelete B1 jelű szabályozási tervlap 
melléklete alapján kötelező közlekedési célú közterület. 
Az út átadását ingyenes átadás címén kezdeményezi a kérelmező. 
Az átadandó út a telekalakítás után 812 m2 területű, kivett út minősítésű. A  telekalakítás  
megtörtént. Ezt a tulajdonosok ingyenesen átadják az Önkormányzat részére. Kérdés, 
észrevétel van-e? Nincs. Megköszönjük a felajánlóknak. Aki ezt elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi határozatot hozta: 
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93/2020. (X. 12.) PEB hat. 
A lajosmizsei 0399/11. helyrajzi számú ingatlan 
átadása út céljára 

 
HATÁROZAT 

 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
  zügyi Ellenőrző Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                      testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2020. október 15. 
                      Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm a 
jelenlevők részvételét, mai ülésünket ezennel berekesztem 16.15 órakor. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
   Sebők Márta                                     Belusz László  
                                   PEB elnök                                          PEB tagja 
                                                                                           jkv. aláírója 
 

 
 
 
   
 
 
 
    
 
 


