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Lajosmizse Város Önkormányzata  Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének    Képviselő-testületének 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága   Mezőgazdasági, Környezetvédelmi  

       és Városstratégiai Bizottsága  

Ikt. sz: LMKOH/9507-17/2021. 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és 

Városstratégiai Bizottság 2021.  december 6-án, hétfőn 13.40 órakor, Lajosmizse 

Városháza Dísztermében megtartott együttes  n y í l t  bizottsági ülésről 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 

 

55/2021. (XII. 06.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2021. (…) önkormányzati 

rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

56/2021. (XII. 06.) PEB hat. A 2021-2027-es programozási időszak fejlesztési  

irányvonalainak meghatározása 
 

 

A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság ülésén hozott 

h1tározatok száma és tárgya: 

31/2021. (XII. 06.) MKVB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …../2021. (…) önkormányzati 

rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 
   

32/2021. (XII. 06.) MKVB hat. A 2021-2027-es programozási időszak fejlesztési  

irányvonalainak meghatározása 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és 

Városstratégiai Bizottság 2021. december 6-án, hétfőn 13.40 órakor, Lajosmizse 

Városháza Dísztermében megtartott együttes n y í l t bizottsági ülésről 

Jelen vannak:   

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

tagjai: 

   Sebők Márta   PEB elnök 

   Tóth-Orlov Bettina  bizottsági tag 

   Cseh Katinka   bizottsági tag 

 

Belusz László és Péli Szilveszter bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az 

ülésről. 

 

Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai  

Bizottság tagjai:  

Lukács Józsefné  bizottság elnöke 

   Bagó István   bizottság tagja 

   Cseh Katinka   bizottság tagja 

 

Borbély Ella és Sápi Tibor bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről. 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

   Basky András   polgármester 

   dr. Balogh László  jegyző 

   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

   Sipos Ágnes   Meserét Óvodavezető 

   Óber Roland   Műv. Ház igazgató    

   Kovács Gábor  települési főépítész 

 

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 

Sebők Márta PEB elnök 

Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünket. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 főből 3 fővel, a Mezőgazdasági, 

Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság 5 főből 3 fővel határozatképes. A mai 

PEB ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével javaslom megbízni Tóth-Orlov Bettina 

bizottsági tagot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- Tóth-Orlov Bettinát megválasztotta a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság részéről a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjeként. 

Aki a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság részéről egyetért 

azzal, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Bagó István legyen, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság 3 

igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- Bagó Istvánt megválasztotta a 

mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjeként. 

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

ismertek. Kérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek kiegészíteni valója, illetve 

módosításra javaslata? Amennyiben nincs, nekem a javaslatom az lenne, hogy a 

meghívó szerinti 3./ napirendi pontot (Döntés a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai Tagintézményének bővítési lehetőségeiről) zárt ülés 

keretében tárgyaljuk. Aki ezzel a javaslattal elfogadja a meghívó szerinti napirendi 

pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal, - ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt-, a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 

3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt-, elfogadta a napirendi pontok  

tárgyalását az alábbiak szerint: 

 

Napirendi pontok:            Előterjesztő: 

 

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

     nek …../2021. (…) önkormányzati rendelete a nem közmű- polgármester 

     vel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

     közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) önkor- 

     mányzati rendelet módosításáról 

 

2./ 2021-2027-es programozási időszak fejlesztési irányvonalainak Basky András 

     meghatározása        polgármester 

 

3./ Egyebek 

 

 

Zárt ülés 

 

1. Döntés Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  Basky András 

Bölcsőde Rákóczi utcai Tagintézményének bővítési lehető- polgármester 

ségéről 

 

 
 

13.45 órától zárt ülés. 

 

……………….. 

 

14.15 órától nyílt ülés. 
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Sebők Márta PEB elnök 

1./ Napiendi pont 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2021. (…) 

önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Sebők Márta PEB elnök 

Nem változott a díjtétel. 

dr. Balogh László jegyző 

A Faragó Közszolgáltató Kft vállalja a háztartási szennyvíz begyűjtését, csak 10 %-kal 

több pénzért, de azt az állam finanszírozza le neki. Most a díjfizetési időszakról döntünk. 

Sebők Márta PEB elnök 

Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs. 

Aki elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 

3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 

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

az alábbi határozatot hozta 

55/2021. (XII. 06.) PEB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2021. (…) 

önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz be- 

   gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 

   3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítását. 

   Határidő: 2021. december 9. 

   Felelős:     PEB 

 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki elfogadja a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság részéről 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 

módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

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

az alábbi határozatot hozta: 
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31/2021. (XII. 06.) MKVB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2021. (…) 

önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 
   

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 

   zőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága  

                                 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a nem közművel  

                                 összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

                                 közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.)  

                                 önkormányzati rendeletének módosítását. 

   Határidő: 2021. december 9. 

   Felelős:     MKVB 

 

2./ Napirendi pont 

2021-2027-es programozási időszak fejlesztési irányvonalainak meghatározása 

Sebők Márta PEB elnök 

Mikor tudunk számokról? 

Basky András polgármester  

A projektek előkészítésének időpontjában. 

Kovács Gábor települési főépítész 

Költségek szempontjából meg kellene nézni, hogy mi fér bele a pályázatba. Most több 

kisebb részből lehetne összeállítani a projektet.  

Horváth Sándor pályázati referens 

Élhető települések projektnél projekt ötletet kell beadni. A pályázat beadásához kell 

helyszínrajz, ahol a területek meg vannak jelölve. Kell vázlatos műszaki leírás, hogy 

szeretnénk utat, járdát építeni és ehhez nagyságrendileg költségvetés. Ezt a pályázatot 

beadjuk, és amikor elbírálják, utána kell meghatározni konkrétan, hogy mit szeretnénk, 

s ehhez kell költségbecslés és utána, hogy hogyan valósítjuk meg. Ezt követően indul a 

tervezői munka, amikor körvonalazódik, hogy mit szeretnénk. Ahhoz, hogy költségeken 

belül tudjunk maradni, már most tudni kell, hogy mit szeretnénk megvalósítani. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Amennyire lehet, húzódjunk kintebb a városközponttól. Mindenki örül ennek a 

szépségnek, ami megvalósult a központban, de a külsőbb részeket is hozzuk fel 

valamilyen szinten, hogy a külsőbb utcákban lakók is érezzék, hogy valami történik. 

Csapadékvíz elvezetés, árok hiány van, útburkolat javítás szükséges, stb. Húzódjunk 

kintebb a városközpontból, mert a külső részek elhanyagoltnak érzik magukat. 

A közúthálózatot is fejleszteni kellene, mert az borzasztó. 
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Horváth Sándor pályázati referens 

Hét projekt összevonható az élhető településprojekttel. 

Basky András polgármester 

A Kodály Zoltán utcát az elsők között tartanám fontosnak. 

Sebők Márta PEB elnök 

Több nem fér bele? 

Horváth Sándor pályázati referens 

Több már nem tud beleférni. Kodály Zoltán utcának a tervezését kifizettük már.  

Basky András polgármester 

Ha a meglévő kerékpárutat felújítják, akkor az kb. 150 millió forintot igényel. 

Sebők Márta PEB elnök 

Fontos a kereskedők ügyének a rendezése. 

Basky András polgármester 

A súlypontokat kell meghatározni, hogy tovább tudjunk lépni. Kerékpárút lesz a másik 

oldalon is. 

A Kodály Zoltán utcát is meg lehetne valósítani 100-120 millió forint közötti összegből. 

A mellékutcáknak a rendezése. Wesselényi, Deák Ferenc, Szent Lajos utca, Széchenyi, 

Vörösmarty utcának a területrendezése. 

A rendőrség előtti rész rendezése a Deák Ferenc utcáig indokolt lenne. 

Kérdés az, hogy az okos városba mi fér bele. Lehetne padot kitenni, átkelőt építeni. A 

CBA áruház környékére lámpát felszerelni, forgalomcsillapító eszközök telepítése 

lehetséges lenne. 

Sebők Márta PEB elnök 

Okos kamera rendszer beruházása nagyon fontos lenne. 

Basky András polgármester 

Találjunk megoldást arra, hogy a gyermekeknek az extrém sportját tudjuk támogatni. 

Kérdés, hogy helyileg hova szeretnénk tenni. Futópálya megvalósítása is szükséges 

lenne. 

Sebők Márta PEB elnök 

Az Iskola-tó környékét pihenő parknak tartsuk meg. 

A kamera rendszer, bizonyos okos eszközöknek az elhelyezése, az extrém sport, 

futópálya kell, hogy legyen. Az kérdés, hogy az ideális helyét hol találjuk meg. 

Sebők Márta PEB elnök 

Focipálya területet kellene megnézni. 

Bagó István MKVB tag 

A Radnóti teret kellene még megnézni erre a célra. 

Basky András polgármester 

Útfejlesztés tekintetében olyan kisebb problémáknak a megoldása, amik visszajövő 

problémák. A Béke utcánál, az Illyés Gyula utca, a Jókai utca túlsó felének az 

aszfaltozása, a Németh László utca folytatása. 
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Terveink között szerepel futópálya építése, extrém sportolási lehetőség biztosítása. A 

központi parkban a fősétányt tudtuk megcsinálni, és a melléksétányokat is rendezni 

kellene. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Ettől vannak fontosabb dolgok. 

Sebők Márta PEB elnök 

Az Iskola-tó parton az öntözőrendszer is fontos. 

A parkban nem lehet futópálya? 

Horváth Sándor pályázati referens 

Nem, mert a Zöld város projektből, ha valamit tönkre teszünk, akkor azt vissza kell 

fizetni. 

Basky András polgármester 

Játszótereket fejleszteni, a nagy játszótérnél néhány elemet lehetne még kitenni. 

Sebők Márta PEB elnök 

Akkor be kellene keríteni, és kamerázni. 

Fekete Zsolt alpolgármester 

A Béke lakótelepen is lehetne játszóteret létesíteni, mert sok a fiatal gyermekes család. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Szeretném kérni, hogy a rendezvényszervezőknek fontos feladata legyen, hogy 

tájékoztassák a résztvevőket, hogy ami már elkészült, arra vigyázzunk. 

Basky András polgármester 

A színpadfedés nagyon fontos lenne. 

Bagó István MKVB tag 

A Benei útra kellene kerékpárút, vagy járda. 

Kovács Gábor települési főépítész 

Területszerzés is kell hozzá. 

Basky András polgármester 

A következő lenne a javaslat a 2021-2027-es programozási időszak fejlesztési 

irányvonalainak meghatározását illetően az „Élhető települések” pályázat tekintetében 

különösen az alábbi fejlesztési célok vonatkozásában: 

 

1) Meglévő kerékpárút felújítása és kapcsolódó területek csapadékvíz elvezetés 

problémának megoldása. 

2) Széchenyi – Szent Lajos – Vörösmarty – Wesselényi- Deák Ferenc - Mizsei 

utcák bevezető szakaszainak alkalmassá tétele a gépjármű parkolás helyzetének 

javítására. 

3) Forgalomlassító okos táblák kihelyezése a közbiztonság javítása érdekében. 

4) Kodály Zoltán utca építésével kapcsolatos meglévő terv megvalósítása. 

5) Iskola-tó környezetében futópálya, skate park, pumpa pálya és öntözőrendszer 

építése. 
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6) Központi parkban sétányok kiépítése. 

7) Meglévő játszóterek játékelemekkel bővítése, valamint a Radnóti téren és a 

Béke téren lévő játszótér játékelemekkel felszerelése. 

8) Művelődési Ház színházterme felújításának folytatása. 

9) Közterület fenntartáshoz szükséges eszközök, gépek beszerzése. 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Az öntözőrendszert körbe ki kell alakítani az Iskola-tónál, mert akkor tönkremegy az 

Iskola-tó környékére ültetett növényvilág. 

A kis piaccal is kezdünk valamit? 

Kovács Gábor telepítési főépítész 

A kispiacot meg tudjuk valósítani. 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

A kispiacnak nem kell külön asztalokat készíteni, hanem mindenki a saját asztalát viszi, 

összepakol, és elmegy haza. Ne legyenek fix asztalok, mert az már egy másik piac lenne. 

Basky András polgármester 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a Művelődési Háznál, amit elindítottunk 

koncepciót, az első ütem valósult meg, a színpad légtechnika részét akarjuk kezelni. A 

pályázat előkészítést igényel a megyei önkormányzat részéről, hogy meg tudjon 

valósulni. 

Az „Élhető települések” pályázat tekintetében a felsorolt célokat gondoljuk át, hogy mi 

mennyibe kerül. 

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e még valakinek hozzáfűzni valója? Nincs. Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

részéről elfogadásra javasolja az elhangzott célkitűzéseket az „Élhető települések” 

pályázat tekintetében, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

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

az alábbi határozatot hozta. 

 

56/2021. (XII. 06.) PEB hat. 

A 2021-2027-es programozási időszak fejlesztési  

irányvonalainak meghatározása 

HATÁROZAT 

 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

  testületnek a 2021-2027-es programozási időszak fejlesztési irány- 

  vonalainak meghatározását az  „Élhető települések” pályázat vonat- 

  kozásában az alábbiak szerint: 
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1) Meglévő kerékpárút felújítása és kapcsolódó területek csapadékvíz elvezetés 

problémának megoldása. 

2) Széchenyi – Szent Lajos – Vörösmarty – Wesselényi- Deák Ferenc - Mizsei 

utcák bevezető szakaszainak alkalmassá tétele a gépjármű parkolás helyzetének 

javítására. 

3) Forgalomlassító okos táblák kihelyezése a közbiztonság javítása érdekében. 

4) Kodály Zoltán utca építésével kapcsolatos meglévő terv megvalósítása. 

5) Iskola-tó környezetében futópálya, skate park, pumpa pálya és öntözőrendszer 

építése. 

6) Központi parkban sétányok kiépítése. 

7) Meglévő játszóterek játékelemekkel bővítése, valamint a Radnóti téren és a 

Béke téren lévő játszótér játékelemekkel felszerelése. 

8) Művelődési Ház színházterme felújításának folytatása. 

9) Közterület fenntartáshoz szükséges eszközök, gépek beszerzése. 

Határidő: 2021. december 9. 

Felelős:     PEB 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság részéről 

elfogadásra javasolja az elhangzott célkitűzéseket az „Élhető települések” pályázat 

tekintetében, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

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

az alábbi határozatot hozta. 

32/2021. (XII. 06.) MKVB hat. 

A 2021-2027-es programozási időszak fejlesztési  

irányvonalainak meghatározása 

HATÁROZAT 

 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 

gazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága elfogadásra  

javasolja a Képviselő-testületnek a 2021-2027-es programozási időszak 

fejlesztési irányvonalainak meghatározását az  „Élhető települések” 

pályázat vonatkozásában az alábbiak szerint: 

   

1) Meglévő kerékpárút felújítása és kapcsolódó területek csapadékvíz elvezetés 

problémának megoldása. 
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2) Széchenyi – Szent Lajos – Vörösmarty – Wesselényi- Deák Ferenc - Mizsei 

utcák bevezető szakaszainak alkalmassá tétele a gépjármű parkolás helyzetének 

javítására. 

3) Forgalomlassító okos táblák kihelyezése a közbiztonság javítása érdekében. 

4) Kodály Zoltán utca építésével kapcsolatos meglévő terv megvalósítása. 

5) Iskola-tó környezetében futópálya, skate park, pumpa pálya és öntözőrendszer 

építése. 

6) Központi parkban sétányok kiépítése. 

7) Meglévő játszóterek játékelemekkel bővítése, valamint a Radnóti téren és a 

Béke téren lévő játszótér játékelemekkel felszerelése. 

8) Művelődési Ház színházterme felújításának folytatása. 

9) Közterület fenntartáshoz szükséges eszközök, gépek beszerzése. 

Határidő: 2021. december 9. 

Felelős:     MKVB 

 

 

3./ Napirendi pont 

Egyebek 

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e valakinek az egyebekben hozzászólása, bejelentenivalója? 

dr. Balogh László jegyző 

Szőrös Zoltán E-mailt küldött, hogy hulladékot helyeztek el az udvarára. A hulladék 

hatósági feladatokat a kormányhivatal látja el. A hulladéktörvényben van egy szabály, 

hogy amennyiben a hulladékot elhelyezik, s az elhelyező személye nem lelhető fel, 

akkor az ingatlantulajdonosnak kell legálisan elszállítani. Nagyon nehéz ennek a 

történetnek a kezelése. Egyik lehetőség, hogy vagy tetten érjük az elhelyezőt, s akkor őt 

kötelezzük az elszállításra, vagy ha nem, akkor az ingatlantulajdonosnak kell elvégezni. 

Szőrös Zoltán feltette a kérdést, hogy mikor lesz mezőőrség Lajosmizsén. Ezt a 

problémát a mezőőrök sem tudják megoldani. A mezőőrök fizetését a Kormányhivatal 

finanszírozza. A mezőőr helyszíni bírságot szabálysértés esetén kiszabhat, de a 

problémát nem oldja meg. 

Szőrös Zoltán feltette még kérdésként, hogy a lovakat miért nem írjuk össze. Nem 

tudom, hogy ezzel mennyire lennénk előrébb, de erre nincs felhatalmazásunk sem. 

Feltette továbbá kérdésként, hogy ha nincs mezőőr, s a közterületfelügyelő sem volt 

éber, akkor milyen segítséget tudunk adni a hulladék elszállítására és az ebből származó 

többletköltséget átvállaljuk-e? 
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Sebők Márta PEB elnök 

Vannak kedvelt illegális hulladéklerakó helyek. Ezeket az ingatlantulajdonsokat  

kötelezzük, hogy távolítsák el a szemetet az ingatlanról. Milyen megoldást lehet 

csinálni? Valamilyen megoldást találni kell. 

dr. Balogh László jegyző 

Hulladékot elszállítani csak engedéllyel lehet. 

Basky András polgármester 

Korábban elindítottunk egy kezdeményezést, hogy a gazdák vállalnák-e a mezőőri 

szolgálat pénzének egy részét. 

Ahhoz, hogy eredményes legyen a mezőőri szolgálat, több mezőőrre és 

gépjárműbeszerzésre lenne szükség, de ehhez pénz is kellene. 

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e még egyéb hozzászólás? Nincs, 

Nekem nagyon tetszik a Művelődési Ház programja. A műjégpálya is tetszik, de ezt ki 

finanszírozza? 

Óber Roland Műv. Ház igazgató 

Először Örkényen láttam ilyen műjégpályát. 1.266.000.- Ft + ÁFA lett volna. 10 m 

széles, és 20 m hosszú pálya. 20-60 korcsolyát is adnak hozzá. A terv az, hogy 

összehozzuk a lajosmizsei civil szerveket, állampolgárokat, és az Adventi programokat 

egy helyre. 

Sebők Márta PEB elnök 

Ennek a költségéről mikor kell dönteni? 

Óber Roland Műv. Ház igazgató 

Egy alap jégpálya kiépítése 5 millió forint. A jégpályához sík terület kell. Egy decemberi 

időszakot átölelő szabadtéri rendezvény, hétfőtől vasárnapig kezelhető lenne. Egy 

hónapot céloznánk meg. December 1-től december 31-ig lenne. Szabadtéri utcai 

Szilveszterrel zárnánk az évet. A műjégpályát le kellene foglalni még ebben az évben. 

A Művelődési Ház nem végezhet vállalkozási tevékenységet, ezért pénzt kellene 

összeszedni.  500.- Ft-al 50 fő/nap kell ahhoz, hogy kijöjjön a bérleti díj. 

Sebők Márta PEB elnök 

Örülök neki, hogy elindulunk a városiasodás felé. Én ezt tudom támogatni. 

Óber Roland Műv. Ház igazgató 

A klímák felszerelését köszönöm. 

Érintésvédelmi problémák vannak a Művelődési Háznál. 380.000.- Ft-os számlát 

kaptam meg érintésvédelmi vonatkozásban. 

A polgármester úrnak jelezte, hogy a riasztó rendszerünk a végét járja. Ez azt jelenti, 

hogy éjszakánként fars jelzéseket okoz, hogy a kollégáknak be kell jönni feleslegesen 

és kikapcsolni a riasztó rendszert. Az árajánlatkérő levelet is elküldtem, amikre még 

nem kaptam választ. Bízom benne, hogy januárig át tudjuk tolni. 

Polgármester úrnak jeleztem, hogy a nyílászáróink nagyon rossz állapotban vannak, ha 

lesz valamilyen felújítási lehetőség pályázatból, akkor ezeket is orvosolni kell. 

Szeretnénk színházi rendezvényeket tartani, foglalkozásokat bemutatni, Márton napi 

délutáni szabad foglalkozás, Ludas Matyi este, lámpás felvonulás. December 18-án lesz  
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a lajosmizsei Vadrózsák rendezvény. Színháztermünket jelenleg csak védettségi 

igazolvánnyal lehet látogatni. 

Basky András polgármester 

A Városház téri fényvilágítás nagyon szép, örömüket fejezik ki az emberek e 

vonatkozásban. Nagyon sokan voltak az Adventi és Télapó ünnepségen. 

Bagó István MKVB tag 

Többször beszéltünk róla, hogy a rendőrséget és a polgárőröket elhívjuk beszélgetésre. 

Hasznos lenne, időt kellene rá szakítani.  

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. 

Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel berekesztem 16.35 

órakor. 

 

 

 

 

K.mf. 

 

  Sebők Márta      Lukács Józsefné 

  PEB elnök     MKVB elnök 

 

 

 

 

  Tóth-Orlov Bettina    Bagó István 
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