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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/220-1/2022. 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és 

Városstratégiai Bizottság 2022. január 11-én, kedden 13.00 órakor, Lajosmizse 

Városháza Dísztermében megtartott együttes  n y í l t  bizottsági ülésről 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 

 

1/2022. (I. 11.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

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

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi  

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

rendelet módosításáról 
 

2/2022. (I. 11.) PEB hat. Településrendezési eszközök 2021. évben indult  

módosítása (3 db napelempark) partnerségi 

véleményezésének lezárása 
 

A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság ülésén hozott 

határozatok száma és tárgya: 

1/2022. (I.11.) MKVB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 

                                                       testületének …/2022. (….) önkormányzati  

                                                       rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartá- 

 si szennyvíz begyűjtésére vonatkozó   

 közszolgáltatás helyi  zabályairól szóló  

 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

2/2022. (I. 11.) MKVB hat. Településrendezési eszközök 2021. évben indult  

módosítása (3 db napelempark) partnerségi 

véleményezésének lezárása 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és 

Városstratégiai Bizottság 2022. január 11-én, kedden 13.00 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 

   Péli Szilveszter  bizottsági tag 

   Belusz László  bizottsági tag 

 

 

Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai  

Bizottság tagjai:  

Lukács Józsefné  bizottság elnöke 

   Bagó István   bizottság tagja 

   Cseh Katinka   bizottság tagja 

   Borbély Ella   bizottság tagja 

 

Sápi Tibor bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

   Basky András   polgármester 

   dr. Balogh László  jegyző 

   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

   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 5 fővel, a Mezőgazdasági, 

Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság 5 főből 4 fővel határozatképes. 

Sápi Tibor MKVB tag igazoltan van távol. 

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

ismertek. 

Kérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb napirendi pont felvételére, 

illetve módosításra javaslata? 

Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 

kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
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Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt - , a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 

Bizottság 4 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi 

pontok tárgyalását fogadta el: 

 

Napirendi pontok:       Előterjesztő: 

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

     tének …/2022. (…) önkormányzati rendelete a nem  polgármester 

     közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjté-  

     sére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szó- 

     ló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítá- 

     sáról 

 

2./ Településrendezési eszközök 2021. évben indult módo- Basky András 

      sítása (3 db napelempark) partnerségi véleményezé- polgármester 

      sének lezárása 

 

3./ Egyebek 

 

1./ Napirendi pont  

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

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 

Ez a napirendi pont már többször került képviselő-testületi ülés elé, mire ebbe a 

stádiumba került, hogy a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölte 

a Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-t a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére 2022. december 31. napjáig. Ez az önkormányzati 

rendeletbe beépítésre került. 

Hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Nincs. 

Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 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 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

1/2022. (I. 11.) PEB hat. 

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

önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

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

önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

   a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

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

   önkormányzati rendeletének módosítását. 

   Határidő: 2022. január 13. 

   Felelős:     PEB 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottság részéről elfogadja 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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 Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 

4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

1/2022. (I. 11.) MKVB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2022. (….) 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 Városstratégai Bizottsága  

                                 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város  

                                 Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel össze- 

                                 gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgál- 

                                 tatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati ren- 

   deletének módosítását. 

   Határidő: 2022. január 13. 

   Felelős:     MKVB 

 

 

2./ Napirendi pont 

Településrendezési eszközök 2021. évben indult módosítása (3 db napelempark) 

partnerségi véleményezésének lezárása 

Sebők Márta PEB elnök 

Kérném Kovács Gábor főépítész urat, hogy mondjon néhány szót a napirendi ponttal 

kapcsolatban. 
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Kovács Gábor települési főépítész 

Három napelempark létesítéséről döntött a Képviselő-testület.  

A partnerségi véleményezést lefolytattuk, a véleményezés során érdemi vélemény nem 

érkezett. A témában tartott lakossági fórum jegyzőkönyve az előterjesztés 1. mellékletét 

képezi. A véleményezés lezárása akként történik, hogy a Képviselő-testület elfogadja a 

beérkezett véleményeket, illetve el nem fogadás esetén indokolja azt. Mivel érdemi 

vélemény nem érkezett, az elfogadás technikai jellegű. Utána megy a főépítészi 

tárgyalásra, s azok véleménye alapján meghozzák a döntést. 

Van-e valakinek hozzáfűzni valója? 

Lukács Józsefné MKVB elnök 

Van-e olyan pontja a szerződésnek, hogy amikor lejár a napelemeknek a kihordási ideje, 

akkor, aki élvezi ennek előnyeit, vállalja azt is, hogy el fogja takarítani a területről? 

Kovács Gábor települési főépítész 

Az erőművet a kormányhivatal illetékes főosztálya ellenőrzi, az övezet akkor is marad, 

a panelek cseréje minket nem érint. Az erőmű engedélyezésének a része ez. 

Belusz László PEB tag 

25 év után garantálják, hogy még 80 %-os feltöltöttséggel fog működni. A 

környezetvédelmi díjat megfizeti, aki vásárol napelemet. Ez egy hosszú távú beruházás, 

ami erőműnek minősül. A napelemek közötti területet, ahol a fű növekszik, le kell 

kaszálni. 

Fekete Zsolt alpolgármester 

Nem lehet belefoglalni a szerződésbe, hogy a keletkezett hulladékot elszállítja? 

Belusz László PEB tag 

Nincs hozzá joga az önkormányzatnak. 

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. 

Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről ezt az előterjesztést elfogadja, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2022. (I. 11.) PEB hat. 

Településrendezési eszközök 2021. évben indult  

módosítása (3 db napelempark) partnerségi véleményezésének  

lezárása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét.  

   Határidő: 2022. január 13. 

   Felelős:     PEB 
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Sebők Márta PEB elnök 

Aki a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság részéről ezt az 

előterjesztést elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 

4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

2/2022. (I. 11.) MKVB hat. 

Településrendezési eszközök 2021. évben indult  

módosítása (3 db napelempark) partnerségi véleményezésének  

lezárása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 

   gazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégai Bizottsága  

                                 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés  

                                 határozat-tervezetét.  

   Határidő: 2022. január 13. 

   Felelős:     MKVB 

 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm a 

jelenlevők részvételét, a mai együttes ülésünket ezennel berekesztem 13.15 órakor. 

 

 

 

K.mf. 

 

  Sebők Márta     Lukács Józsefné 

  PEB elnök     MKVB elnök 

 

 

  Belusz László    Borbély Ella   

  PEB tagja     MKVB tagja 

  jkv. aláírója     jkv. aláírója   
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