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A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági  
Bizottság 2019. június 17-én  (hétfőn) reggel 8.00 órakor megtartott 

n y í l t  bizottsági üléséről 
 
PEB ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 

 
58/2019. (VI. 17.) PEB hat. Csatornakezelői hozzájárulás megadása a 

0401/75 és 0401/73 hrsz-ú ingatlanokon tervezett 
tó bővítéshez 

 
59/2019. (VI. 17.) PEB hat.  zárt határozat 
60/2019. (VI. 17.) PEB hat. zárt határozat 
61/2019. (VI. 17.) PEB hat. zárt határozat 
62/2019. (VI. 17.)  PEB hat. zárt határozat 
63/2019. (VI. 17.) PEB hat. zárt határozat 
 
 
 
MB ülésen hozott határozatok száma:  
 
 
14/2019. (VI. 17.) MB hat. Csatornakezelői hozzájárulás megadása a 

0401/75 és 0401/73 hrsz-ú ingatlanokon tervezett 
tó bővítéshez 

 
15/2019. (VI. 17.) MB hat. Zárt ülési határozat 
 
16/2019. (VI. 17.) MB hat. Zárt ülési határozat 
 
17/2019. (VI. 17.) MB hat. Zárt ülési határozat 
 
18/2019. (VI. 17.) MB hat.           Zárt ülési határozat 
 
19/2019. (VI. 17.) MB hat.           Zárt ülési határozat 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság 2019. június 
17-én hétfőn reggel 9.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott  n y í l t 
együttes   bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 
 
   Sebők Márta   bizottság elnöke 
   Belusz László bizottság tagja 
   Fekete Zsolt  bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 

dr. Török Tamás      bizottsági tagja 
    
   Mezőgazdasági Bizottság részről: 
   Fekete Zsolt   bizottság elnöke 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 

Kollár László bizottság tagja 
 
Orbán Antal, és Péli Szilveszter Mezőgazdasági Bizottsági tagok bejelentéssel 
vannak távol az ülésről.  
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédel- 
      mi referens 
      Kovács Gábor települési főépítész 
       
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozatképes, mert az 5 fő 
bizottsági tagból 3 fő van jelen, dr. Török Tamás és Belusz László bizottsági tagok 
később fognak érkezni. A Mezőgazdasági Bizottság is határozatképes, mert az 5 fő 
bizottsági tagból 3 fő jelen van, Orbán Antal és Péli Szilveszter bizottsági tagok 
bejelentéssel vannak távol az ülésről. A Mezőgazdasági Bizottság jegyzőkönyvének 
hitelesítésére javaslom Kollár László bizottsági tagot megválasztani. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 3 igen szavazattal Kollár László 
bizottsági tagot megválasztotta a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
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A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb módosításra, illetve 
kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt-, a Mezőgazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Előterjesztő: 
 
1./ Csatornakezelői hozzájárulás megadása a 0401/75 és Basky András 
 0401/73 hrsz-ú ingatlanokon tervezett tó bővítéshez  polgármester 
 
2./ Egyebek 
 
 

Zárt ülés 
 
1./ Környezetvédelmi Díj elnyerésére beérkezett pályázat és Basky András 
 képviselői javaslatok elbírálása      polgármester 
 
 
 
1./ Napirendi pont 
Csatornakezelői hozzájárulás megadása a 0401/75. és a 0401/73. hrsz-ú 
ingatlanokon tervezett tó bővítéshez. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ismertette a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztést. 
A Pozsár-tó üzemeltetői a tóegység bővítését tervezik. A 0401/5. hrsz-ú ingatlanon a 
tervezett tóbővítéssel kapcsolatban felmerült, hogy gondot fog jelenteni az 
önkormányzati kivezető csatorna. Idáig csatorna fenntartási költségek nem voltak, nem 
ment bele ilyen nagy mennyiségű víz. 
A Képviselő-testület döntse el, hogy a hajdani csatornafejlesztési díjnak hány 
százalékát vállalja a Képviselő-testület. Ezen információk szerint a Képviselő-testület 
nincs birtokában, hogy mekkora költségek lennének, és mekkora költség terheli így az 
Önkormányzatot. A bizottság és a testület így nem tud dönteni. Kérem a polgármester 
urat, hogy adjon tájékoztatást erről. 
Basky András polgármester 
A Magyarvíz Kft-nek van engedélye arra, hogy a tóba engedje bele a felesleges vizet. 
Az egyeztetések során a Magyarvíz Kf-nek a képviselője elmondta, hogy új 
technológiák vannak, de még mindig van többletvíz mennyiség. Korábban a csatornát 
Dunavecse kezelte. A Bácsvíz Zrt-vel és a Magyarvíz Kft-vel egyeztetéseket 
folytattunk. Amikor csatornatisztítás kellett, a Bácsvíz Zrt és a Magyarvíz Kft végezte 
el, mind a felsőlajosi, mind a lajosmizsei területen, ezért nem keletkezett az 
Önkormányzatnak ebből költsége. Ezt nem tudjuk most megmondani, hogy mennyi 
lesz a tisztítási díj. A Bácsvíz Zrt-re és a Magyarvíz Kft-re szeretnénk ráterhelni a 
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költséget közvetlenül. Nem a Magyarvíz Kft-re tudjuk ráterhelni, hanem a tóra, ezért 
van az, hogy a mostani kérésüknek megfelelően tudunk javaslatot tenni, hogy ezt a 
csatornát tisz- títani lehessen. Százalékos arány van, hogy mennyi a használt víz 
mennyisége. A Magyarvíz Kft-nél kevesebb víz fog kifolyni. Amit a Magyarvíz Kft és 
a Bácszvíz Zrt használ, 50 %-ban lehetne megosztani a költségeket. 
Felsőlajossal is beszéltünk. Ha probléma volt, a Magyarvíz Kft és a Bácsvíz Zrt is 
segített ebben. A tónak nincs elfolyó vize, csak a Bácsvíz Zrt-nek és a Magyarvíz Kft-
nek van kifolyó vize, ezért kell megállapodni egymás között. Ha a Magyarvíz Kft nem 
fog kibocsátani kifolyó vizet, ezt a szerződést meg kell változtatni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Nincsenek számok megállapítva. Mérni kellene azt a mennyiségű vizet, ami a 
csatornába kikerül, és a felhasználás arányában tudnánk tovább számlázni. Változik a 
Magyarvíz Kft kibocsátása. Változik a klíma a tó felületén. Amikor anyagi helyzetről 
döntünk, csak a számok birtokában tudunk megfelelő döntést hozni. Minden változhat. 
A tónak a vízelpárologtatását igazságügyi szakértő tudná megállapítani, hogy kinek 
mennyi pénzt kellene ebbe fizetni. Egy rendszert kell kiépíteni erre vonatkozóan. 
dr. Balogh László jegyző 
Most van az a pillanat, hogy meg kell határozni, hogy milyen feltételekkel fogadjuk be 
a vizet. Műszeres vízmérés nélkül nem tudjuk meghatározni, hogy mennyi a 
vízkibocsátás.  Azt, hogy ki, mikor, mennyi vizet bocsát ki, azt jelen pillanatban nem 
tudjuk megmondani. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Azt lehetne megmondani, hogy az 50 %-ot a Magyarvíz Kft, 50 %-ot a Bácsvíz Zrt 
fizessen, és az Önkormányzat kivonul ebből. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mi hozunk egy határozatot arra vonatkozóan, hogy az egyik fél is, és a másik fél is 50 
%-ot fizessen. Hogyan tudunk erre a két félre hatni, jogi eszközeink vannak erre 
vonatkozóan? 
dr. Balogh László jegyző 
Most hulladékvízről beszélünk. A csatornát kell biztosítani, hogy működőképes legyen 
és bele tudjon folyni a víz, s a két-három cég a felmerülő költségek arányában járuljon 
hozzá a költségtérítéshez. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Nem nyilatkoztak még, hogy mennyi pénzt hajlandók fizetni? 
Basky András polgármester 
Sütő Vilmos úr azt mondta, hogy ők vállalják a költségeket. Kétféle verzió vetődött 
fel, hogy megmondjuk, a csatornafejlesztésre mennyi pénzt különítsenek el. Az arány 
tekintetében én azt mondtam, hogy 50-50 %-ban kellene megállapodni. Egy a lényeg, 
hogy a csatornafejlesztés amikor szükséges,  meg kell, hogy történjen. 
Sebők Márta PEB elnök 
Milyen megállapodást kötünk erre vonatkozóan? 
dr. Balogh László jegyző 
Befogadási nyilatkozatot. Most van az döntési helyzet a vízügyi hatóságnál, hogy ezt a 
nyilatkozatot meg kell adni. A tisztított szennyvíznek az elfolyása közérdek. Ha az 
egyik cég nem tudja elvezetni a vizet, a másik két céget a katasztrófavédelem leállítja. 
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A katasztrófavédelem ilyen kritikus helyzetben fogja kötelezni az Önkormányzatot, 
hogy a tisztított vizet el kell szállítani. 
 
9.13 órakor megérkezett dr. Török Tamás PEB tag, a PEB innentől 4 fővel 
határozatképes. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Ez kellemetlen, hogy nekünk kell dönteni arról, hogy melyik cég mennyi költséget 
fizessen ebben az ügyben. 
Basky András polgármester 
Valamilyen döntést hozni kell, de azt menetközben is lehet változtatni. A felmerülő 
csatornafejlesztési költségekből a ráeső költséget a cégnek vállalnia kell. Ha probléma 
adódik az elvezetés során, akkor első a szennyvíztelep, s a Magyarvíz Kft-nek le kell 
állnia, de neki ez nem szándéka. A konkrét költséget nem tudjuk meghatározni, de a 
felmerülő költségekhez bizonyos mértékben hozzájárulunk. Ha a későbbiekben 
változás van, akkor a Magyarvíz Kft-nek hozzánk kell jönnie bejelenteni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Az Önkormányzat által kiállított számla a kötelezettek megállapodásától függ. A 
továbbszámlázás a kötelezettek közötti megállapodás szerint történik. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mi most nem vagyunk olyan helyzetben, hogy eldöntsük azt, hogy melyik fél mennyi 
pénzt fizessen. 
 
9.20 órakor megérkezett Belusz László PEB bizottsági tag. A PEB a továbbiakban 5 
fővel határozatképes. 
 
dr. Balogh László jegyző 
A Bácsvíz Zrt-re nem tudunk rákényszeríteni semmit. Mi a Magyarvíz Kft-t sem 
szólíthatjuk meg, csak a Pozsár-tónak szabhatunk feltételeket. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Az a legcélszerűbb, ha a kötelezett(ek) megállapodása szerint történik az 
Önkormányzat részéről a kiszámlázás. 
Belusz László PEB tag 
Ez a csatorna Lajosmizse város tisztított szennyvizének az elvezetését is kiszolgálja.  
Basky András polgármester 
Aki nagyobb mennyiséget enged bele, az a szennyvíztelep, a Magyarvíz Kft 
kevesebbet. Amennyiben a felek ettől eltérő megállapodást tudnak hozni, ami a város 
életét biztosítja, akkor e szerződésen abban az esetben tudunk módosítani. 
A Bácsvíz Zrt bocsátott be többet, de ha 50 %-ot állapítunk meg, akkor van benne 
kényszer, s arányosan lehet osztozni a költségeken. Ha bármilyen változás 
bekövetkezik, akkor a szerződésen lehet módosítani. 
Megállapítjuk, hogy 50 %, s ha változik a bebocsátott víz mennyisége, akkor jöhetnek 
és módosítunk a szerződésen. 
Sebők Márta PEB elnök 
Megalapozott döntést nem tudunk hozni. 
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Basky András polgármester 
Ez akkor lehetne, hogy ha mérnék a kibocsátott víz mennyiségét. Erősebb arányt 
állapítanék meg, hogy legyen benne kényszerítő hatás. 
dr. Török Tamás PEB tag 
Ezzel az 50 %-kal nem sérülhet az Önkormányzat érdeke, ezzel csak jó irányba 
mehetünk. Mehet az 50 % véleményem szerint. 
Sebők Márta PEB elnök 
Engem zavar, hogy nincsenek meghatározott értékek. 
Basky András polgármester 
Az, hogy a tisztított szennyvíz elfolyjon, az városi érdek és önkormányzati 
kötelezettség. 
Sebők Márta PEB elnök 
A határozat-tervezet szerint meg kell határozni a csatornakezelési költség arányát. 50 
%-ban osszuk meg a polgármester úr javaslata szerint 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, az alábbi határozatot hozta: 
58/2019. (VI. 17.) PEB hat. 
Csatornakezelői hozzájárulás megadása a 0401/75 és 0401/73 hrsz-ú  
ingatlanokon tervezett tó bővítéshez 

 
HATÁROZAT 

 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
  az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a csatornatisztítás 
  költségeinek arányát 50 %-ban osszuk meg. 
  Határidő: 2019. június 20. 
  Felelős:     PEB 
 
 
Fekete Zsolt MB elnök 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a csatornatisztítás 
költségeinek arányát 50 %-ban osszuk meg, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
14/2019. (VI. 17.) MB hat. 
Csatornakezelői hozzájárulás megadása a 0401/75 és 0401/73 hrsz-ú  
ingatlanokon tervezett tó bővítéshez 

 
HATÁROZAT 

 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgaz- 
  dasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
  az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a csatornatisztítás 
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  költségeinek arányát 50 %-ban osszuk meg. 
  Határidő: 2019. június 20. 
  Felelős:     MB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 
Átadom a szót Fekete Zsolt MB elnöknek. 
Fekete Zsolt MB elnök 
Szúnyogirtás az Önkormányzat feladata? 
Basky András polgármester 
A katasztrófavédelem végez szúnyogirtást. Lajosmizse ebben a listában nincs benne. 
Elindítottunk egy folyamatot erre vonatkozóan, hogy fel lehetne-e iratkozni erre.  
Ennek igazán nem szúnyogirtás, hanem szúnyog gyérítés a neve, mert a teljes 
szúnyogmennyiséget nem tudjuk kiirtani. A szúnyoglárvák esővel már ki is kelnek. 
Nagyon melegben nem is lehet végezni szúnyogirtást. 
Korábban az Iskola-tó környékén 200.000.- Ft-ért elvégeztettük a szúnyogirtást.  
Fekete Zsolt MB elnök 
Köszönöm. 
Lajosmizsén rossz állapotban van a fűnyírás, ennek mi az oka? 
Basky András polgármester 
A főútvonal melletti terület nem a mi feladatunk Folyamatosan dolgozik a 
parkgondozó brigád, viszont a rengeteg esős időszakban gyorsan feljött a fű, s nem 
győzik vágni. 
Fekete Zsolt MB elnök 
Vannak közfoglalkoztatott dolgozóink? 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 
6 fő közmunkás van a kertészeti brigádban. 
Basky András polgármester 
Folyamatosan  végezzük a fűkaszálást. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A központi részeket lehetne-e prioritásként kezelni? A Városház téren az 1 m-es gazt 
le kellene vágni. 
Basky András polgármester 
Nincs akadálya. 
Sápi Zsomborné PEB-MB tag 
A Művelődési Ház előtti teret is rendbe kellene tenni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Sikerült-e megoldani, hogy az emeletes házból ne a parkba hordják a szemetet? 
dr. Balogh László jegyző 
Az odahordott szemét el lett takarítva. Azt mondták, hogy az nem a mi szemetünk. 
Basky András polgármester 
A hulladékszállítási közszolgáltató jelezte, hogy megszünteti Lajosmizsén az üveg 
elszállítást, mert olyan állapotok vannak az üveggyűjtőkben, ami nem helyénvaló.  
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Sebők Márta PEB elnök 
Van-e még kérdés? 
dr. Török Tamás PEB tag 
Nekem az a tapasztalatom, hogy a lakosság húzódik vissza a fűnyírástól. A lakosságot 
inspirálni kellene a fűnyírásra. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
A szegregált területet is rendbe kellene tenni és meg kellene szólítani, hogy a háza 
előtti közterületet tegye rendbe mindenki (Damjanich utca környéke, stb.). Az egész 
lakosságot meg lehetne szólítani arra vonatkozóan, hogy tegye rendbe a háza előtti 
közterületet. 
Sebők Mára PEB elnök 
Van-e még kérdés, hozzáfűznivaló valaki részéről? Nincs.  
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm a 
jelenlevők részvételét, nyílt ülésünket berekesztem 9.50 órakor, s munkánkat a 
továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 

K.mf. 
 
 
 
 

Sebők Márta     Fekete Zsolt 
  PEB elnök     MB elnök 
 
 
  Belusz László    Kollár László 
  PEB tagja     MB tagja 
  jkv. aláírója     jkv. aláírója 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


