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Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 

Ikt. sz: LMKOH/220-13/2022. 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2022. április 27-én 

(szerdán) délután 13.00 órakor 

megtartott bizottsági ülésről 

 

 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 

 

50/2022. (IV. 27.) PEB hat. Lajosmizse Város közrend- és  

közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadása 

 

51/2022. (IV. 27.) PEB hat. „Élhető település projekt” megvalósításával 

kapcsolatos irányvonalak meghatározása 

 

52/2022. (IV. 27.) PEB hat. Együttműködési megállapodás megkötése  

a MÁV Zrt.-vel 

 

53/2022. (IV.- 27.) PEB hat. Szilárd burkolatú helyi közút építése 

a Bánk bán utcában 

 

54/2022. (IV. 27.) PEB hat. Játszótéri eszközök üzemeltetésének átvétele  

a Lajosmizsei Városszépítő Egyesülettől 

 

55/2022. (IV. 27.) PEB hat. Döntés GDPR Rendeletnek való megfelelés  

előkészítése tárgyában hozott határozat  

módosításáról 

 

56/2022. (IV. 27.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2022. (…) önkormányzati 

rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. 

(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

57/2022. (IV. 26.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2022. (….) önkormányzati 

rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 

7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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58/2022. (IV. 27.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2022. (…) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodástnyújtó 

szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

59/2022. (IV. 27.) PEB hat. Új buszvárók telepítése 
 

60/2022. (IV. 27.) PEB hat. Reklámvitrinek elhelyezése 
 

61/2022. (IV. 27.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos 

döntések meghozatala 
 

62/2022. (IV. 27.) PEB hat.  Lajosmizse, belterület 997/64 hrsz-ú ingatlanon  

vízvezetési szolgalmi jog alapításával kapcsolatos 

döntések meghozatala 
 

63/2022. (IV. 27.) PEB hat.  Lajosmizse, belterület 1004/29 hrsz-ú ingatlanon  

vízvezetési szolgalmi jog alapításával kapcsolatos  

döntések meghozatala. 
 

64/2022. (IV. 27.) PEB hat. Lajosmizse, belterület 1004/29 hrsz-ú, valamint a  

Lajosmizse, belterület 997/64 hrsz-ú ingatlanokra 

vonatkozó vezetékjog bejegyzéséhez szükséges 

változási vázrajz jóváhagyása   
 

65/2022. (IV. 27.) PEB hat. Dr. Csire Géza népi kerámiagyűjteményének  

átvételével kapcsolatos döntések meghozatala 
 

66/2022. (IV. 27.) PEB hat. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP_Plusz-1.2.3-

21 azonosító számú pályázati kiírásra 
 

67/2022. (IV.27.) PEB hat.         Lajosmizse Város Önkormányzata 2022 évi közbe- 

                                szerzési tervének módosítása 
 

68/2022. (IV. 27.) PEB hat. A 2022. évi Környezetvédelmi Nap program-  

                                                       tervezetének elfogadása 
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69/2022. (IV. 27.) PEB hat. Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek 

2022. évi módosításáról – 3 további kérelem 
 

70/2022. (IV. 27.) PEB hat. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnokság 2021. évi munkájáról 
 

71/2022. (IV. 27.) PEB hat. Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2022. április 27-én, szerdán 13.00 órakor a 

Városháza Dísztermében megtartott nyílt bizottsági ülésről. 

Jelen vannak:   Sebők Márta  PEB elnök 

   Cseh Katinka            bizottság tagja 

   Tóth-Orlov Bettina  bizottság tagja 

Péli Szilveszter  bizottság tagja 

 

Belusz László bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 

      Fekete Zsolt alpolgármester 

      dr. Balogh László jegyző 

      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

      Bagó István települési képviselő 

      Sipos Ágnes Meserét óvodavezető 

      Szilágyi Ödön irodavezető 

      Kovács Gábor települési főépítész 

      dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 

 

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Tisztelettel köszöntöm a mai nyílt ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 

ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van.  

Péli Szilveszter bizottsági tag jelezte, hogy később fog érkezni. Belusz László bizottsági 

tag bejelentéssel van távol az ülésről, s mivel ő az ülés állandó jegyzőkönyv hitelesítője, 

ezért a mai ülésre jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. Javaslom Tóth-Orlov Bettinát 

megválasztani. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

a mai ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Tóth-Orlov Bettinát választotta. 

A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 

ismertek. Kérdezem, hogy van-e valakinek módosításra, illetve kiegészítésre javaslata? 

Amennyiben nincs, nekem javaslatom, hogy vegyünk fel egy plusz napirendi pontot, 

„Játszótéri eszközök üzemeltetésének átvétele a Lajosmizsei Városszépítő 

Egyesülettől”.  

Körünkben köszöntöm Nyári Zsoltot, a lajosmizsei Rendőrőrs parancsnokát, aki a 

bizottsági ülés 14./ napirendi pontjához érkezett. Arra kért, hogy vegyük előre az Ő 

napirendi pontját. 
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Aki ezzel a kiegészítéssel és módosítással elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok 

tárgyalását, 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/ Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági  helyzetéről szó-     Basky András  

      ló beszámoló elfogadása      polgármester 

 

2./ Az „Élhető település” projekt megvalósításával kapcsolatos  Basky András 

     irányvonalak meghatározása      polgármester 

 

3/ Szilárd burkolatú helyi közút építése a Bánk bán utcában  Basky András 

                polgármester 

 

4./ Játszótéri eszközök üzemeltetésének átvétele a    Basky András 

     Lajosmizsei Városszépítő Egyesülettől.    polgármester 

 

5./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 

     nek …./2022. (…) önkormányzati rendelete a 2022. évi költ- polgármester 

     ségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

     módosításáról 

 

6./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András 

     …./2022. (…) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellá- polgármester 

     tásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosí- 

     tásáról. 

 

7./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András  

     ……./2022. (…) önkormányzati rendelete a személyes gon- polgármester 

     doskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. 

     (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

8./ Új buszvárók telepítése és reklámvitrinek elhelyezése  Basky András 

          polgármester 

 

9./ Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló  Basky András 

     víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala  polgármester 

 

10./ Vízvezetési szolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntések Basky András 

      meghozatala        polgármester 
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11./ Dr. Csire Géza népi kerámiagyűjteményének átvételével            Basky András 

       kapcsolatos irányvonalak meghatározása                                     polgármestesr 

     

 

 12./ Döntés a pályázat benyújtásáról a „Belterületi utak fejleszté- Basky András 

        se” című pályázati felhívással kapcsolatosan   polgármester 

 

13/ Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési Basky András 

      tervének módosítása                                                                      polgármester 

 

14/ A 2022. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének  Basky András 

      elfogadása        polgármester 

 

15/ Döntés településrendezési eszközök 2022. évi módosításá- Basky András 

      ról – 3 további kérelem       polgármester 

 

16/ Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancs- Basky András 

    nokság 2021. évi munkájáról      polgármester 

 

 

17./ Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem    Basky András 

          polgármester 

18./ Egyebek 

Zárt napirend 

 

 

1./ Lajosmizse Város  Településfejlesztéséért Díjra érkezett ja- Sebők Márta           

     vaslat véleményezése                                                                     PEB elnök 

 
 

1./ Napirendi pont 

Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadása 

Sebők Márta PEB elnök 

Megadom a szót Nyári Zsolt rendőrőrs parancsokának, kérdezem, kíván-e kiegészítést 

tenni. 

Nyári Zsolt Rendőrőrs parancsnoka 

Köszöntök mindenkit. 

Nagy változás nem volt az előző évhez képest a közterületen a bűncselekmények 

elkövetésében. A surranásos bűncselekmények száma elég nagy Lajosmizsén. Elkövetői 

körök nem változtak. Sok embert vettünk őrizetbe, hogy bíróság elé állítsák. Sok a 

megélhetési bűnözés. Sokat dolgozunk együtt a Családsegítő Szolgálattal, a 

Gyermekjóléti Szolgálattal és a Gyámüggyel. Lajosmizsét sem kímélte a migráció. A 
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felderítés az embercsempészetet illetően a kollégáknak nagyon jól megy. Sokat 

segítenek az állampolgárok, akik az autópálya mellett laknak.  Arra kérnék mindenkit, 

hogy ne engedjünk be idegeneket, ne utaljunk készpénzt idegeneknek. Rendőrök nem 

fogadnak el helyszíni bírságot, ez ne tévesszen meg senkit. 

A térfigyelő rendszert a rendőrség állománya tudja figyelni, abban szeretném kérni a 

bizottság segítségét, hogy ez meg tudjon valósulni. A rendőrség létszáma a biztonság 

megvédését szolgálja. Köszönjük a polgárőrök segítségét, külön köszönjük Berényi 

Attila segítségét is, nagyon sokszor, ha rendőri létszám hiány van, sokszor segít 

szolgálatot teljesíteni. 

Nagyon szeretném, ha a kamera rendszer be lenne kötve a járőr autóba, hogy kollégáink 

élő képet tudjanak látni. A kamera képeket nagyon sokszor tudjuk használni a 

bűnelkövetők ellen. 

Bármi kérdés van, válaszolok. 

Sebők Márta PEB elnök 

Miért nem tudjuk azt elérni, hogy élő kamerát tudjunk nézni? 

dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető 

Szerződéskötés folyamatban van, a szerződést átadtam, de erre még nem kaptam választ. 

Basky András polgármester 

Meg van rendelve a sötét szál, meg van a kivitelezési határidő is. 

Muhariné Mayer Piroska aljegyző. 

2022. Május 31-re van tervezve a kivitelezés. 

Nyári Zsolt Rendőrőrs parancsnoka 

A támogatásból a kamerához való számítógépet megvásároltuk. Ezen a számítógépen a 

lementéseket meg tudjuk oldani, de az internetünk nem alkalmas arra, hogy elég legyen 

a kamera felvételhez. 

Sebők Márta PEB elnök 

Köszönjük szépen. Nagyon szomorú, hogy a bűnesetek növekszenek. IV. számú 

mellékletből látható, hogy Lajosmizse lakosai „előkelő” helyen vannak, mert sok a 

bűnelkövetés.  

Nyári Zsolt Rendőrőrs parancsnoka 

70-80 %-os a felderítésünk Lajosmizsén. 50.000.- Ft alatt okozott kár szabálysértési 

eljárásnak minősülő bűncselekmény.  

Sebők Márta PEB elnök 

4. oldal 1/3. bekezdés kábítószerrel való visszaélést nem regisztráltunk Lajosmizsén, ez 

mit takar? 

Nyári Zsolt Rendőrőrs parancsnoka 

Ha nem bizonyosodunk meg arról, hogy valóban kábítószeres hatás van-e, akkor nem 

mondhatjuk, hogy igen. Ezt megvizsgálják felsőbb szervek és megállapítják, hogy 

kábítószer hatás valóban van-e az adott esetben. A kábítószeres állapotot bizonyítani 

kell. Kábítószert kell találni az igazoltatott személynél. Kétséget kizáróan kell 

bizonyítani a kábítószeres állapotot. 
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14.30 órakor megérkezett Péli Szilveszter, a bizottság a továbbiakban 4 fővel 

határozatképes. 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Nincs olyan szer, ami kábítószert ki tud mutatni? 

Nyári Zsolt Rendőrőrs parancsnoka 

Senki nem akarja, hogy Lajosmizsén a kábítószeres dolog nyíltan működjön. Ezt 

vizeletből lehet kimutatni és gyors tesztből. Más az, hogy mit hallok és mi az, amit 

elmondanak a jegyzőkönyvbe és mi az, amit tudunk kétséget kizáróan bizonyítani. 

Bagó István ÖB tag 

A román lakosság nagy része megy, mint aki nem lát, nem hall, a közlekedési 

szabályokat nem tartják be, a Kossuth Lajos utca, Szent Lajos utca kereszteződésében 

és a Benei úti kereszteződésben gyakori a baleset. Kevés a rendőri jelenlét, a lakosok 

azt mondják. Hiányolom, hogy nincs rendőri jelenlét a városunkban. Az Iskola-tónál is 

vannak bizonyos problémás dolgok, egy-két járőr körbe mehetne az Iskola-tó 

környékén.  

Nyári Zsolt Rendőrőrs parancsnok 

Ha igazoltatást végzek, megkérdezik tőlem, hogy miért igazoltatom. A románokkal nem 

tudok mit kezdeni, ha van jogosítványa. Romániában kiállított vezetői engedélyt el kell 

fogadni. Magyarországon is van nagyon sok olyan, aki nagyon idős és nehezen tud 

közlekedni. Orvosi felelősségérzet is ez. Trafipax van minden héten Lajosmizsén. Van 

közigazgatási határ és szabálysértési határ.  A pénzbírságot kormányrendelet határozza 

meg a gyorshajtásért. Kossuth Lajos utcán, Berénybenei úton is végeztünk ellenőrzést. 

Saját embereinkkel, saját általunk meghatározott helyen használhatjuk a trafipaxot. 

Biztonsági öv használata folyamatosan van ellenőrizve. 24 órás a járőr szolgálat 

Lajosmizsén. A környező településeken kell ellátni rendőri járőr szolgálatot, 

Kerekegyházán, Ladánybenén, Fülöpszálláson, Jakabszálláson. A szolgálatot ellátjuk. 

Becsülettel végezzük a munkát. Minden autónkban nyomkövetőnk van. Mi arra 

törekszünk, hogy a közbiztonságot meg tudjuk oldani a lehető legbiztonságosabban. 

Úgy nehéz kivizsgálni valamit, hogy az emberek közönyösek, nem vállalnak 

felelősséget, hogy tanúskodjanak, ha valamit látnak. A jelentésekben mindent 

dokumentálni kell. 

Továbbra is várom azt a fajta segítséget, hogy személyesen keressenek meg, ha valaki 

lát problémás utcát, akkor odamegyünk. A járőrt mindig kell látni az állampolgároknak. 

Ha valakinek van jogosítványa, nem tudok vele mit kezdeni, de ha nincs, s úgy vezet, 

akkor elzárásos büntetést is kaphat érte. Ha valakit eltiltanak vezetéstől, s újra vezet, s 

igazoltatásra kerül, akkor az már bűncselekmény. Minden bűncselekményt kétséget 

kizáróan kell bizonyítani. 

Sebők Márta PEB elnök 

Köszönjük. Van-e még kérdés? 
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Basky András polgármester 

Látom a rendőrség nehéz helyzetét, hogy egy igazoltatás után kétséget kizáróan kell 

bizonyítani, hogy valójában úgy van. A lajosmizsei lakosok szemléletében kellene egy 

jelentős változás, hogy a megengedett sebességet maradéktalanul tartsák be. 

A gócpontokat jó lenne, hogy ha rendőri segítséggel kordában lehetne tartani. 

Kovács Gábor települési főépítész 

Az önkormányzat működtethet-e mobil trafipaxot? 

Nyári Zsolt Rendőrőrs parancsnoka 

Korábban volt rendszámfelismerő rendszer, viszont nem mérőműszer volt. 

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs.  

Köszönjóük a rendőrség munkáját és beszámolóját. Szavazásra teszem fel a kérdést. 

Aki elfogadja Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló 

beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

50/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Lajosmizse Város közrend- és  

közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén-

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről 

   szóló beszámolót. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     PEB 

 

 

2./ Napirendi pont 

Az „Élhető település” projekt megvalósításával kapcsolatos irányvonalak 

meghatározása 

Sebők Márta PEB elnök 

Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén” című 

projekthez megkaptuk a 845 millió forintos támogatást, ez be van építve a 

költségvetésbe. 

A projekt fő célja: 

1./ A Kodály Zoltán utca aszfaltozása a Liszt Ferenc utcától a Kodály közig. Ez olyan 

területet is tartalmaz, amiben egyeztetni kell a MÁV Zrt-vel, így a MÁV-al történő 

szerződés elkészítése és az együttműködési megállapodásnak a beszerzése is szükséges 

még ehhez. 



10 
 

 

2./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása II. 

üteme. Szellőztető berendezések kiépítése, jelenlegi állmennyezetet le kell bontani, 

továbbá vannak még olyan átalakítások, hogy a nézőtér burkolatainak a megújítása, szék 

közötti sorok biztonságos kialakítása. 

3./ Meglévő belterületi kerékpárút rekonstrukciója.  Aszfaltozás, új burkolat, 

vízelvezető megoldása és zöld felület kialakítása. A Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötünk. 

4./ Radnóti téri és „Béke lakótelepi” játszóterek kialakítása, futópálya és kerékpáros, 

rolleres, gőrdeszkás és gőrkorcsolyás komplex ügyességi pálya létesítése. Ez utóbbinak 

nem tudjuk a helyét.  Valamint a Központi Park további sétányainak kiépítése, főút 

menti területek fejlesztése a csatlakozó mellékutcák elejének rendezésével. 

 5./ Iskola-tó automata öntöző rendszerének kiépítése 

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e még valami, amit fontosnak tartunk felépíteni? 

Péli Szilveszter PEB tag 

A Református templom környéke, az előtte lévő terület nincs rendben, meglehetősen 

mostoha körülmények vannak ott és ez közterület. 25-30 m-es területet normális 

burkolattal kellene lerakni, így egy elfogadhatóbb terület alakulna ki a templom előtt. 

Ez nagyon fontos lenne a városnak a látvány szempontjából, főként akkor is, amikor 

esküvők vannak, valamint az esti megvilágítása s templomnak. Nagyon jó lenne, ha ebbe 

bele lehetne tenni. Ezt meg lehetne tekinteni a helyszínen a testületi tagoknak is. 

Basky András polgármester 

A kerékpárút rendezése kapcsán lehetne azt megvizsgálni, hogy hogyan tudjuk rendezni. 

A zöld terület és a mellette lévő területtel tudunk mit kezdeni, akkor ezt bele lehet venni 

a rendszerbe. 

Sebők Márta PEB elnök 

Két határozat-tervezet van. 

Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét azzal, hogy kerüljön megvalósításra 

a Kodály Zoltán utca aszfaltozása a Liszt Ferenc utcától a Kodály közig, Lajosmizse 

Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása II. üteme, meglévő 

belterületi kerékpárút rekonstrukciója, Radnóti téri és „Béke lakótelepi” játszóterek 

kialakítása, futópálya és kerékpáros, rolleres, gőrdeszkás és gőrkorcsolyás komplex 

ügyességi pálya létesítése, valamint a Központi Park további sétányainak kiépítése, főút 

menti területek fejlesztése a csatlakozó mellékutcák elejének rendezésével, Iskola-tó 

automata öntözőrendszerének kiépítése, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

„Élhető település projekt” megvalósításával 

kapcsolatos irányvonalak meghatározása 
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HATÁROZAT 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hagyja jóvá a TOP_PLUSZ-1.2.1-

21-BK1-2022-00023 azonosító számú, „Környezettudatos közterület- és 

közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén” című pályázat magvalósításával 

kapcsolatos előterjesztésben leírt ütemezést az alábbiak szerint: 

- a Kodály Zoltán utca aszfaltozása a Liszt Ferenc utcától a Kodály közig, 

- Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása 

II. üteme,  

- meglévő belterületi kerékpárút rekonstrukciója, s a körülötte lévő 

zöldfelületek rendezése. 

- Radnóti téri és „Béke lakótelepi” játszóterek kialakítása, futópálya és 

kerékpáros, rolleres, gőrdeszkás és gőrkorcsolyás komplex ügyességi pálya 

létesítése, Központi Park további sétányainak kiépítése és a főút menti 

területek fejlesztése a csatlakozó mellékutcák elejének rendezésével 

- Iskola-tó automata öntöző rendszerének kiépítése. 

 

Határidő: 2022. április 28. 

Felelős:     PEB 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, (Együttműködési megállapodás 

megkötése a MÁV Zrt.-vel) kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

52/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Együttműködési megállapodás megkötése  

a MÁV Zrt.-vel 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

                                 testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 

 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     PEB  

 

3./ Napirendi pont 

Szilárd burkolatú helyi közút építése a Bánk bán utcában 

Sebők Márta PEB elnök 

A bölcsőde építés kapcsán merült fel. 17.648.000.- Ft a becsült értéke a szilárd burkolatú 

helyi közút építésének. Ez ÁFA nélkül van? 

Horváth Sándor pályázati referens 
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Ez a nettó pénz. A bölcsőde szeptemberben nyitja kapuit. 

Sebők Márta PEB elnök 

Köszönöm. Van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. 

Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

53/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Szilárd burkolatú helyi közút építése 

a Bánk bán utcában 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     PEB 

 

4./ Napirendi pont 

Játszótéri eszközök üzemeltetésének átvétele a Lajosmizsei Városszépítő 

Egyesülettől 

Sebők Márta PEB elnök 

A Lajosmizsei Városszépítő Egyesület pályázatot adott be és nyert is. Ebből 2 db 

játszótéri elemet sikerült megvalósítani. Az egyik a játszóvár, a másik a rugós 

mérleghinta. Ezt az Egyesület átadja az Önkormányzat üzemeltetésre. Ezzel 

kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Köszönjük a kezdeményezést és a plusz 

munkát. 

Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

54/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Játszótéri eszközök üzemeltetésének átvétele  

a Lajosmizsei Városszépítő Egyesülettől 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     PEB 

5./ Napirendi pont 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) 

önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Sebők Márta PEB elnök 

Ismertette az előterjesztés mellékletét képező rendelet módosítást. 

Néhány fontosabb dolog kiemelésre került. 

9.500.000.- Ft volt a sportszervezetek támogatására betervezve. 12.980.000.- Ft 

támogatásról döntött az Önkormányzati Bizottság, a különbözet átcsoportosításra kerül. 

Tóth-Orlov Bettina PEB tag 

A Jókai utca stabilizálásához első körben megfelelő útalap kialakítása történik. Ennek 

anyagszükséglete 2.108.200 Ft. A munkadíjat a lakók vállalják. A város bármelyik 

pontján lehet ilyen? 

Basky András polgármester 

Ez testületi döntés kérdésköre. Ez egy stabilizált utat jelent, nem egy aszfaltos utat. Ha 

van ilyen igény, s a lakosság hozzátesz, akkor azt szoktuk támogatni. Az önkormányzat 

járdaépítéshez is hozzájárul, de az idei év során nincs hozzá anyagi forrás, ha ilyen 

irányú kérelem érkezik, akkor nem tudjuk támogatni. 

Szilágyi Ödön irodavezető 

Ha ezt az utat megcsináltatják, akkor azt karban is kell tartani. Azt vállalják fel. 

Fekete Zsolt alpolgármester 

Civil kezdeményezés alapján jött ez a dolog. Ez az út igen forgalmas út. 

Bagó István települési képviselő 

Ha valakinek van igénye, akkor azt le kell írni? 

Basky András polgármester 

Ha a lakosság beletesz önerőt, akkor az önkormányzat is hozzátesz bizonyos pénzt. 

Sebők Márta PEB elnök 

A költségvetésbe ez az előirányzat megtörtént? 

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

2005-ben hozott az önkormányzat olyan rendeletet, aminek a tárgya útépítés és járda 

építés volt. Ezt a rendeletet 2018-banfelülvizsgáltuk és módosítva lett, mert olyan drága 

az útépítés, hogy a lakosság ezt nem vállalta be. 2019. január 1-től az útépítés 

kivezetésre került, s maradt a járda építési támogatás. 

Sebők Márta PEB elnök 

A költségvetésbe beépítettük, támogattuk. A jövőben egyéni útjavítási dolgokat hogyan 

lehetne megvalósítani a lakosság bevonásával? 

Basky András polgármester 

Ha valaki a lakosság részéről pénzt tesz bele, akkor azt támogatni kell az 

önkormányzatnak is. 

Sebők Márta PEB elnök 

Teszünk erre lépéseket, hogy a lakosságnak besegít az Önkormányzat? 

Basky András polgármester 

Meglátjuk, hogy hogyan fog beválni a felújított út. 

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e még kérdés, hozzászólás a költségvetési rendelethez? Nincs. 

Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét a 

GDPR Rendelettel kapcsolatban, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

55/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Döntés GDPR Rendeletnek való megfelelés  

előkészítése tárgyában hozott határozat  

módosításáról 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     PEB 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi 

költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

56/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …/2022. (…) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről  

szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendeletének módosítását. 

Határidő: 2022. április 28. 

Felelős:     PEB 

 

 

6./ Napirendi pont 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (…) 

önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Sebők Márta PEB elnök 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 

Osztály észrevételt tett. 
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A Szoc. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján nem állapítható meg az elhunyt személy 

eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljára szolgáló települési támogatás 

egyebek mellett a következő két esetben:  

„ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja: 

aa) családban élőként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

400%-át,  

ab) egyedül élőként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-

át”. 

A Szoc. rendelet 4.§ (5) bekezdése alapján jelen támogatás egyszeri összege 20.000.- 

Ft. 

 

Javaslat a  települési támogatás egyszeri összegére: 

a) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem családban 

élőként 100.000.- Ft alatt van, úgy 40.000.- Ft lenne, 

b) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem családban 

élőként 100.001.- Ft és 150.000.- Ft között van, úgy 30.000.- Ft lenne,  

c) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem családban 

élőként 150.001.- Ft és 200.000.- Ft között van, úgy 20.000.- Ft lenne, 

d) amennyiben egyedül élő kérelmező egy főre jutó havi jövedelme 150.000.- Ft 

alatt van, úgy 40.000.- Ft lenne, 

e) amennyiben egyedül élő kérelmező egy főre jutó havi jövedelme 150.001.- Ft és 

200.000.- Ft között van, úgy 30.000.- Ft lenne, 

f) amennyiben egyedül élő kérelmező egy főre jutó havi jövedelme 200.001.- Ft és 

250.000.- Ft között van, úgy 20.000.- Ft lenne.  

 

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

A Törvényességi Felügyeleti Osztály korábban tett megállapításokat, és a kifogásolt 

problémákat a februári ülésen helyesbítettük. Akkor merült fel a testületi ülésen, hogy 

alacsony ez az összeg, ami az elhunyt személy után hozzátartozónak fizetett települési 

támogatási összeg, s ezen célszerű emelni. Jelenleg mindössze 20.000.- Ft ez a fajta 

települési támogatás. Kategóriákra lett osztva, így több ember kaphat támogatást és 

reálisabb a támogatás összege. 

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. 

Aki elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének 

módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

 

57/2022. (IV. 26.) PEB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (….) önkormányzati rendelete az egyes szociális  

ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 
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HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 

   letnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

   az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormány- 

   zati rendeletének módosítását. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     PEB 

 

7./ Napirendi pont 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Sebők Márta PEB elnök 

A helyi rendeletünket kellett módosítani a Bolero Kft által adott ajánlattal. Nettó 39.- 

Ft-ra fog módosulni az ebéd kiszállítás plusz az ÁFA. 

Kérdés, vélemény van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. 

Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati 

rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

58/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2022. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolj a Képviselő- 

   testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 

                                 testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- 

                                 ellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati  rendeleté-

   nek módosítását. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     PEB 

 

8./ Napirendi pont 

Új buszvárók telepítése és reklámvitrinek elhelyezése 

Sebők Márta PEB elnök 
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Két darab buszmegálló került lehelyezésre eddig. Megkerestek bennünket, hogy 2 db 

újabb buszmegállót szeretnének telepíteni. Egyik a Római Katolikus Templomnál lenne, 

a másik pedig a Vízgépészeti megállónál. A Szociális Otthon előtti buszmegálló kerül 

kicserélésre. 

Reklámvitrinek elhelyezésére is sor kerülne két helyszínen. (Dózsa György út 90. számú 

épület előtt kijelölt helyen, illetve Szabadság tér – Szent Lajos u. kereszteződésében 

kijelölt helyen). 

Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs. 

Két határozat-tervezet van. 

 

I.határozat- tervezet 

Új buszvárók telepítése 

Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

59/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Új buszvárók telepítése 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     PEB 

 

II. határozat-tervezet 

Reklámvitrinek elhelyezése 

Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

60/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Reklámvitrinek elhelyezése 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     PEB 

 

Szünet 15.00 órakor 

Szünet befejeződik 15.05 órakor, az ülés folytatódik. 
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9./ Napirendi pont 

Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel 

kapcsolatos döntések meghozatala 

Sebők Márta PEB elnök 

Bérbe adtuk az ivóvízhálózatunkat a Bácsvíz Zrt részére. Erre szerződést kötöttünk. A 

sárga mezőben vannak, amik új körben kerültek átadásra a 2021. évi fejlesztések, 

beruházások miatt. 

Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. 

Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

61/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos 

döntések meghozatala 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     PEB 

 

10./ Napirendi pont 

Vízvezetési szolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntések meghozatala 

Sebők Márta PEB elnök 

Képviselő-testület ebben már hozott határozatot. Egy területrészt szeretnénk árverés 

útján értékesíteni, ami korábban önkormányzati terület volt. Ahhoz, hogy ezt 

értékesíteni tudjuk, ehhez szolgalmi jogot kell bejegyezni a telkekre, ahol az ivóvíz 

vezeték megy. Ehhez a szükséges törvényi hozzájárulások megtörténtek. A 

tervdokumentáció becsatolásra került. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény? 

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

II. határozat-tervezet 2. pontjának utolsó sorában a „szerződés aláírására” helyett 

„jognyilatkozat megtételére” kifejezés kerüljön. 

Sebők Márta PEB elnök 

Három határozat-tervezet van. 

I.határozat-tervezet: 

Lajosmizse, belterület 997/64 hrsz-ú ingatlanon vízvezetési szolgalmi jog alapításával 

kapcsolatos döntések meghozatala.  

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 

alábbi határozatot hozta: 

62/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Lajosmizse, belterület 997/64 hrsz-ú ingatlanon  

vízvezetési szolgalmi jog alapításával kapcsolatos 

döntések meghozatala 
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HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

                                    testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     PEB 

 

II. határozat-tervezet: 

Lajosmizse, belterület 1004/29 hrsz-ú ingatlanon vízvezetési szolgalmi jog alapításával 

kapcsolatos döntések meghozatala. 

Aki az elhangzott módosítással egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 

alábbi határozatot hozta: 

63/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Lajosmizse, belterület 1004/29 hrsz-ú ingatlanon  

vízvezetési szolgalmi jog alapításával kapcsolatos  

döntések meghozatala. 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

tületnek az előterjesztés II. határozat-tervezetét azzal, hogy a 

„szerződés aláírására” kifejezés helyett a „jognyilatkozat megtételére” 

kifejezés kerül be a határozat utolsó sorába. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     PEB 

 

III. határozat-tervezet: 

Lajosmizse, belterület 1004/29 hrsz-ú, valamint a Lajosmizse, belterület 997/64 hrsz-ú 

ingatlanokra vonatkozó vezetékjog bejegyzéséhez szükséges változási vázrajz 

jóváhagyása   

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta:  

64/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Lajosmizse, belterület 1004/29 hrsz-ú, valamint a  

Lajosmizse, belterület 997/64 hrsz-ú ingatlanokra 

vonatkozó vezetékjog bejegyzéséhez szükséges 

változási vázrajz jóváhagyása   

HATÁROZAT 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés III. határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     PEB 
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   11./ Napirendi pont 

Dr. Csire Géza népi kerámiagyűjteményének átvételével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

Sebők Márta PEB elnök 

Dr. Csire Gézáné felajánlotta férje Dr. Csire Géza kerámia gyűjteményét. Ezt 

köszönettel fogadtuk. Ehhez a Képviselő-testületnek döntést kell hozni, hogy ezt a 2,5 

millió forint feletti ajándékot elfogadja. Hová fog kerülni a gyűjtemény? 

Basky András polgármester 

Valószínű, hogy a volt Szülőotthon épületébe fogjuk tudni elhelyezni elsőkörben. 

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban? Nincs. 

Aki elfogadja, hogy dr. Csire Géza népi kerámiagyűjteménye az önkormányzathoz 

kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

65/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Dr. Csire Géza népi kerámiagyűjteményének  

átvételével kapcsolatos döntések meghozatala 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét az előterjesztés mel-  

                                 lékletével együtt. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     PEB 

 

12./ Napirendi pont 

Döntés a pályázat benyújtásáról a „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati 

felhívással kapcsolatosan 

Sebők Márta PEB elnök 

Ezt is korábban már tárgyalta a Képviselő-testület. 100 %-os támogatottságú pályázatról 

van szó. A projekt célja a Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti 

szakaszának felújítása. Az 50 millió forintból 3.271.028.- Ft az átalány költség 

(közbeszerzés, projektmenedzsment), s 46.728.972.- Ft a valós költség.  Ezzel 

kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Nincs. 

Aki javasolja, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön, s elfogadja az előterjesztés 

határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

 

66/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Döntés pályázat benyújtásáról a TOP_Plusz-1.2.3-21 

azonosító számú pályázati kiírásra 
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HATÁROZAT 

 

                                   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

                                   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

                                   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

                                   Határidő:  2022. április 28. 

                                   Felelős:      PEB 

 

 

13./ Napirendi pont 

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének módosítása 

Sebők Márta PEB elnök 

Egyre több beruházás közbeszerzéssel érintett és a közbeszerzési tervben átvezetésre 

kell, hogy kerüljenek ezek. 8 ponttal bővült a közbeszerzési terv. Bánk bán utcai 

útépítés, Kodály Zoltán utcai útépítés, Művelődési Ház és Könyvtár színháztermének a 

felújítása, kerékpárút felújítása, „Élhetőbb település”, Lajosmizse város külterületi 

közútjai, VP-s pályázat, Vörösmarty utca fejlesztése és a Széchenyi utca fejlesztése. 

Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. 

Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének 

módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

67/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata  

2022. évi közbeszerzési tervének módosítása 

HATÁROZAT 

 

                                    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

                                    zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

                                    testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

                                    Határidő: 2022. április 28. 

                                    Felelős:     PEB 

 

14./ Napirendi pont 

A 2022. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása 

Sebők Márta PEB elnök 

8.315.698.- Ft a Környezetvédelmi Alap. Ebből kerül finanszírozásra az intézmények 

Környezetvédelmi Nap program-tervezete. A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és 

Bölcsőde 50.000.- Ft, Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti 

és Szociális Intézménye 50.000.- Ft, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 

275.000.- Ft, a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 60.000.- Ft, és a 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 150.000- Ft-ról terjesztett elő kérelmet. 

Ebben szerepel növények ültetése, szépítés, virágföld és a munka elvégzése. Van benne 
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szemétgyűjtés is. A Művelődési Ház szervez programot az óvoda és az iskola részére, s 

az iskola is sok programot szervez.  

Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? 

Tóth-Orlov Bettína PEB tag 

Találtam nem hagyományos gyűjtő edényzetet, hanem, ami a gyermekeknek is érdekes 

lenne. A medveforma 207.000.- Ft lenne, a békaforma pedig 276.000.- Ft. 52 literesek 

ezek a gyűjtő edényezetek. Van-e lehetőség ilyen edényzetek vásárlására a 

Környezetvédelmi Nap keretében? 

dr. Mátyus Béla környezetvédelmi ügyintéző 

Környezetvédelmi Alapba nem fér bele, egyéb beruházási alapból lehet megvalósítani. 

Basky András polgármester 

Ehhez külön kérelmet kell beadni az Önkormányzathoz. 

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. 

Aki elfogadja, hogy a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 50.000.- Ft, 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

Intézménye 50.000.- Ft, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 275.000.- Ft, 

a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola – a Hivatallal együttműködve 

-  és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal együtt 210.000.- Ft támogatást kapjon 

a Környezetvédelmi Alapból, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

68/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

A 2022. évi Környezetvédelmi Nap 

program-tervezetének elfogadása 

HATÁROZAT 

 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az  

                      előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy: 

 

     - a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 50.000.- Ft, 

     - Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és    

   Szociális Intézménye 50.000.- Ft, 

     - Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 275.000.- Ft,  

  a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola  - a Hiva- 

tallal együttműködve a Hivatalon keresztül -és a Lajosmizsei Közös  

Önkormányzati Hivatal együtt 210.000.- Ft támogatást kapjon a  

Környezetvédelmi Alap terhére a Környezetvédelmi Nap program- 

tervezetének megvalósításához. 

 

Határidő: 2022. április 28. 

Felelős:     PEB 
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15./ Napirend pont 

Döntés településrendezési eszközök 2022. évi módosításáról – 3 további kérelem 

Sebők Márta PEB elnök 

Felkérem Kovács Gábor települési főépítész urat, hogy terjessze az ülés elé az 

anyagot. 

Kovács Gábor települési főépítész 

Lévai Csilla és Csányi-Vicha Ildikó kérelmei összefüggenek. Alsólajos területek Gmg-

-1 gazdasági mezőgazdasági területbe sorolása baromfi telep céljára. Lévai Csilla 

területéhez kapcsolódó területről van szó. Ökológiai hálózati elemek érintettek. Kérdés, 

hogy a telephely bővítés korlátozottan valósulhat-e meg, vagy teljes egészében. Ez 

később derül ki. 

A másik a GOMÉP Kft kérelme, Mizsei utca 2-4-6 szám, 3-4-5 helyrajzi számú 

ingatlanok beépíthetőségével, a telkekre vonatkozó építési előírások módosításával 

foglalkozik. A módosítási tételek között volt az Egészségház parkolójának bővítése 5 

m-es sávval. A márciusi ülésen döntés született az Egészségház telke melletti 5 m-es 

területsáv megvásárlására, így a rendezési terv korábban eldöntött módosítása a 

területszerzés érdekében okafogyottá vált. Időközben a tulajdonviszonyok rendeződtek, 

s a GOMÉP Kft társasházak építését tervezi, s az építmény magasságát 8,5 m helyett 10 

m magasságig szeretné emelni, az építménymagasság növelését pedig a beépíthetőség 

mértékének csökkentésével tartják lehetségesnek kompenzálni. 

Utcaképi szempontból ez a technológia elfogadható, kérdés, hogy mennyi parkolást vesz 

igénybe. 

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e kérdés, hozzászólás? 

Fekete Zsolt alpolgármester 

Lapostető helyett másfajta tetőt is el tudnék képzelni. 

Kovács Gábor települési főépítész 

A tervező kollégával beszéltem, hogy valami másfajta megoldást el tudnánk képzelni. 

A kisvároshoz a magastető illik. 

Sebők Márta PEB elnök 

Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Aki egyetért az előterjesztés határozat-

tervezetével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

69/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek 2022. évi  

módosításáról – 3 további kérelem 

HATÁROZAT 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

                                 testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     PEB 
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16./ Napirendi pont 

Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi 

munkájáról 

Sebők Márta PEB elnök 

Nagyon jó, hogy működnek. A felszereléseik technikai állapotát folyamatosan próbálják 

javítani.  Kapcsolatban állnak egy svájci szervezettel, ahonnan ingyen és bérmentve 

tudnak beszerezni technikai felszereléseket. A 9 személyes kisbuszt mire használják? 

Basky András polgármester 

Ha versenyekre mennek, akkor azzal több személyt tudnak szállítani és felszerelést. 

Sebők Márta PEB elnök 

13 főállású munkavállalója van és 16 önkéntes tűzoltóval végzik munkájukat. Reméljük, 

hogy kevesebb munkájuk lesz. 

Kérdés, hozzászólás van-e a résztvevők részéről? Nincs. 

Aki a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

70/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnokság 2021. évi munkájáról 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületnek Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 

   2021. évi munkájáról szóló beszámolót. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     PEB 

 

17./ Napirendi pont 

Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 

Sebők Márta PEB elnök 

A Tűzoltóság az épület tetejének felújítására pályázatot adott be 4 millió forint értékben. 

Mivel önkormányzati ingatlan, nekünk tulajdonosi hozzájárulást kell adni arra, hogy az 

épület felújulhasson és garantálni kell, hogy 5 évig ez a tűzoltóság ott fog működni. 

Van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. 

Aki javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 

az alábbi határozatot hozta: 

 

71/2022. (IV. 27.) PEB hat. 

Tulajdonosi hozzájárulás iránti 

kérelem 
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HATÁROZAT 

    

                           Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. április 28. 

   Felelős:     PEB 

 

18./ Egyebek 

Sebők Márta PEB elnök 

Kaptunk egy e-mailt. A fogyatékkal élők nappali ellátása kötelező feladat az 

Önkormányzatnak. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet? 

Basky András polgármester 

A Pest Megyei Kormányhivatalnak írtunk levelet. Kecskemét nem tudja fogadni 

Lajosmizsét. Nagykőrös majdnem tudott fogadni, de mégsem. Az önkormányzati 

fenntartású intézményben nincs hely, velük nem tudunk szerződést kötni. 

Sebők Márta PEB elnök 

Köszönöm. Van-e valakinek még egyéb kérdése, bejelentenivalója? Amennyiben nincs, 

megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai  n y í l t  ülésünket ezennel berekesztem 

16.00 órakor, munkánkat a továbbibakban zárt ülés keretében folytatjuk. 

 

 

K.fmt. 

 

 

 

 

  Sebők Márta     Tóth-Orlov Bettina  

  PEB elnök     PEB tagja 

        jkv. aláírója 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


