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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottsága és Önkormányzati Bizottsága, 2019. szeptember 24-én, délután a 

Városháza dísztermében megtartott együttes bizottsági üléséről. 

 

Jelen vannak:     Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 

   Sebők Márta    bizottság elnöke 

   Fekete Zsolt   bizottság tagja 

   Belusz László     bizottság tagja                                                                                                                                                                                                                       

   Sápi Zsomborné  bizottság tagja 

   dr. Török Tamás  bizottság tagja 

 

   Önkormányzati Bizottság részéről: 

   Belusz László  bizottság elnöke 

   Borbély Ella   bizottság tagja 

   Sebők Márta   bizottság tagja 

   Dóka-Mezei Anett  bizottság tagja 

   Kocsis Györgyné  bizottság tagja 

   Varga Mária   bizottság tagja 

   Sápi Zsomborné  bizottság tagja 

  

Tanácskozási joggal megjelentek: 

   Basky András polgármester 

   dr. Balogh László jegyző 

   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

   Farkasné Őze Angéla Pü. Iroda irodavez. 

   Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 

   Orbán Antal települési képviselő 

   dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 

   Suba Benedek mb. IGSZ vezető 

   Kovács Gábor települési főépítész 

   Szilágyi Ödön irodavezető 

   Bozóky László tervező 

   Dodonka Csaba pályázati referens 

   Guti Istvánné Műv. ház igazgató 

   Melis Eszter kérelmező 

    

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Tisztelettel köszöntöm a mai együttes ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 

fő jelen van.  
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Az Önkormányzati Bizottság is határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 

fő jelen van.  

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

ismertek. Kérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek módosításra, vagy 

kiegészítésre javaslata? A meghívó szerinti 2./ napirendi pont, (Lajosmizse  

városközpont forgalomtechnikai koncepciójának véleményezése” elsőként, valamint 

az 5./ napirendi pont (Elvi támogatói nyilatkozat Piacpont létrehozásához) 

másodikként kerül tárgyalásra. Amennyiben ezzel a módosításra egyetértünk a 

napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 

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

tartózkodás nem volt-, az Önkormányzati Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt, - az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 

Napirendi pontok:        Előterjesztő: 

 

1./ Lajosmizse városközpont forgalomtechnikai koncepciójának  Basky András 

     véleményezése        polgármester 

 

2./ Elvi támogatói nyilatkozat Piacpont létrehozásához  Basky András

          polgármester 

 

3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 

     …../2019. (…..) önkormányzati rendelete a 2019. évi költség- polgármester 

     vetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módo- 

     sításáról 

 

4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Basky András 

     Ösztöndíjrendszerhez       polgármester 

 

5./ A Zöld Város beruházás közbeszerzésével kapcsolatos dön- Basky András 

     tés meghozatala        polgármester 

 

 

6./ Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szoci- Basky András 

     ális Közszolgáltató Társulás Tanács Elnökének beszámolója polgármester 

     a Tanács – 2018. szeptember és 2019. augusztus között vég- 

     zett – munkájáról 

 

7./ Pályázat benyújtásának előkészítése a Polyák Imre Sportcsar- Basky András 

     nok felújítására        polgármester 

 

8./ Egyebek  

 

 

1./ Napirendi pont 

Lajosmizse Városközpont forgalomtechnikai koncepciójának véleményezése 
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Sebők Márta PEB elnök 

Köszöntöm Bozóky László tervező urat, aki az ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT 

képviseletében van jelen. Kérem, mondja el a tervet. 

Bozóky László ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT ügyvezető 

Megvizsgáltuk a Lajosmizse belváros forgalmi helyzetét. Javaslatot dolgoztunk ki a 

Tarnay utca vonatkozásában, valamint a belváros általános forgalmi helyzetére. 

Parkolás: Az E-5-ös főút országos főút, és kettészedi a gyűjtő utakat. Jelentős 

működési zavarok álltak elő. 

Van egy parkolási probléma. A leállósávon aki le tud állni, az leáll, aki nem, az nem. 

Nagyon messze vannak a gyalogátkelőhelyek. A nagy forgalom miatt ez nem is 

biztonságos. 

Van egy kerékpáros forgalmi probléma. Nincs biztonságos átkelési lehetőség az útra. 

Van egy közterület használati probléma. Különféle burkolatokat építenek az 

ingatlantulajdonosok, kapubejárókat. 

Kidolgoztunk egy megoldást. 

Ez a főút mindig is elsőrendű út lesz, és a belváros gyűjtő útja. Valamilyen 

kompromisszumos megoldást kell találni arra, hogy az itt élők úgy tudják használni az 

utat, amennyire a település megkívánja. 

Ehhez az úthoz kapcsolódik a Zöld Város program, ennek folytatását próbáltuk 

elkészíteni. 

Elképzelésünk, hogy két kis körforgalmat építenénk, ahol a Bajza utcát és a Tarnay 

utcát csatlakoztatjuk be. Ezzel a két körforgalommal csillapítanánk az E-ös forgalmát 

és a két becsatlakozó út egyenrangúan közlekedhet. Aki a körforgalomban közlekedik, 

annak van elsőbbsége, nem a főútnak. 

Lehet kerékpárutakat is építeni. 

Meg kell tartani a főutat, mellette leálló sávokat kell készíteni, ami parkoló. 

Rengeteg kapubejáró van. Minden egyes kapubejáró kialakításáról gondoskodni kell. 

Ezzel a megoldással jelentős számú legális parkolót lehet nyerni, rendezni lehet a 

közterületet. 

Ezen a szakaszon a déli oldali kerékpárutat javasoljuk megvalósítani. 

Minden egyes közlekedőnek megfelelő biztonságot kell teremteni. Ennek érdekében 

javasoljuk, hogy a gyalogátkelőhelyek számát növelni kell. 

Ezzel a megoldással rendezni lehetne a teljes közterületet. 

Két oldalon járda van, zöld felület, többlet sáv. Minden egyes kapubejárót szabályozni 

kell. 

El kell mondani, hogy az elektromos kerékpárok életveszélyesek, majd arra is 

valamilyen szabályozási módszert kell kitalálni. 

Járdák vannak, kerékpárút van, a leálló sávoknak burkolata van. A meglévő 

értékeknek a felhasználásával kívánjuk a forgalmi rendezést végrehajtani. 

A két körforgalom a gépjármű közlekedésre lenne jó hatással, mert a balra kanyarodás 

a főútvonalról nehézséget okoz. 

Jelentős a parkolási feszültség, mert kevés a parkolási lehetőség. Megvizsgáltuk, hogy 

hol lehet parkolókat kialakítani. Szerencsés lenne a becsatlakozó utcáknál a kezdeti 

szakaszon. 

A Zöld Város programban tervezetteknek megfelelően parkolókat kell kialakítani. A 

legértékesebb parkolók a belvárosban lévő parkolók, viszont az a probléma, hogy 



 6 

nincs szabad parkoló a nap teljes időszakában, mert az üzleteknél dolgozók is az 

üzletek előtt parkolnak, így folyamatosan elfoglalják a helyeket. Szabályozásra is 

szükség van. Kellene alkotni egy komplett parkolási rendeletet. 

Mellékutcák: 

A becsatlakozó utcák tekintetében elég sok közlekedési konfliktus eredményez a 

főútról való lekanyarodás és főútra való feljövetel. A két biztonságos csomóponttal, a 

Bajza utcai és a Tarnai utcai körforgalom kialakításával próbáljuk a közlekedési 

nehézséget csökkenteni. 

Párhuzamos kerékpárút építése is szükséges. 

A kelet-nyugati utcák lakóutcák a Dózsa György úton. 

A Tarnai utcára dolgozzunk ki forgalmi rend javaslatot. Ez az utca mindenképpen 

rendezésre szorul. Gyűjtőúti jelleggel javasoljuk kiépíteni. A zöld felületi részt meg 

akarjuk tartani.  

A Tarnai utcán van egy malom épület, ott közterületi megállási lehetőséget 

javasoltunk.  

A Kossuth Lajos utca gyűjtő jellegét értékelve, egy kis körforgalmat javasoltunk. A 

meglévő burkolat felhasználásával önálló kerékpárutat alakítunk ki. 

 

Dóka-Mezei Anett 13.45 órakor távozott a bizottsági ülésről, az Önkormányzati 

Bizottság a továbbiakban 6 fővel határozatképes. 

 

A két kis körforgalom arra szolgál, hogy forgalmat csillapítsunk. Az út végén zöld 

parkolókat is lehet kialakítani. 

Elég szerteágazó és bonyolult közmű rendszer van. 

A Tarnai utcán szépen lehetne zöld felületet kialakítani és fásítani. 

Sebők Márta PEB elnök 

A Fő út (Dózsa György út) kapubejárói között óriási szintkülönbség van. Ezt tudja 

kezelni a koncepció? 

Bozóky László ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT ügyvezetője 

Van egy biztonságos védőtávolság, amit nem lehet parkolásra használni. A 

kapubejárótól jobbra-balra szürke nyúlvány legyen kialakítva, azon lehessen parkolni. 

Itt közterület használatról van szó, az utak is közterületek. Annyi csatlakozási 

lehetőség legyen, amennyi a kapubejáróhoz szükséges. A forgalomcsillapításnak az a 

lényege, hogy csökkenteni kell a sebességet. Főútról a balra kanyarodási lehetőséget 

meg kell szüntetni. Ennyit szerettem volna elmondani. Ha kérdések merülnek fel, 

szívesen válaszolok. 

Sebők Márta PEB elnök 

Köszönöm. Kérdés, hozzászólás van-e a jelenlevők részéről? 

Borbély Ella ÖB tag 

Én a Tarnai utcában lakom. A mostani állapotokat egy kicsit át kell variálni.  A 

meglévő aszfaltos út nagyon keskeny. Szükség lenne útfelületre. Én a „B” verziót 

szeretném, és a lakóközösség is, hogy egyoldalúvá tenni az utcát. A meglévő fákat 

nem lenne szabad kivágni. 

A Malom épülete nem működik már malomként. Folynak munkálatok az épületben, 

járnak ott teherautók. 
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Központi útszakaszos rendszer kialakítása nem lenne kedvező, mert akkor a fasort ki 

kellene vágni. A közművek is, és a villanyoszlopok is azon a helyen vannak. 

Mindenképpen a „B” verzió lenne a megoldás.  

Bozóky László ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT ügyvezetője 

Van egy csatorna, ami nem sokáig tartható ott. A fákat meg kell óvni. Egy jelentős 

zöld felületi rendezést kell végrehajtani. 

Sebők Márta PEB elnök 

Egyéb hozzászólás? 

Sápi Zsomborné PEB-ÖB tag 

Fontosnak tartom a Fő út megoldását, és a körforgalmat. A Tarnai utcánál nincs óriási 

nagy közlekedés, forgalom, ami indokolná ott a körforgalom kialakítását, hanem egy 

utcával visszább, a Hunyadi utcánál kellene kialakítani körforgalmat, mert ott oldaná 

meg azt a funkciót, ami a körforgalomnak a funkciója. 

A Tarnai utcával kapcsolatban Borbély Ella képviselő asszony véleményét tartom 

helyesnek, azt nem nagy forgalmú úttá tenném, hanem lakóövezetnek lehetne 

kialakítani, lehetne játszóteret is létrehozni. 

Miért van az, hogy derékszögben vannak általában a parkolási lehetőségek? A 

környező városokban ez lapos vonalakban valósul meg. 

Bozóky László ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT ügyvezetője 

Egy balra kanyarodási tilalommal növelni lehet a két körforgalom jelentőségét.  

Kovács Gábor települési főépítész 

A forgalomcsillapításra nagy hangsúlyt kell fektetni a belső területeken. Javasolnám 

azt, hogy egy olyan megközelítést alkalmaznánk, hogy egy kiszolgáló típusú megoldás 

legyen. A két körforgalmat betesszük a Széchenyi utca és a Szabadság tér közé, 

valamint a Deák Ferenc utca és a Wesselényi utca közé. 

Bozóky László ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT ügyvezetője 

A leállósávos megoldás jó véleményem szerint. A forgalombiztonság nagyon fontos 

Megnöveltük a gyalogátkelőhelyek számát. A párhuzamos közlekedést veszélyesnek 

tartom. 

Kovács Gábor települési főépítész 

A párhuzamos közlekedést, parkolást meg kell szüntetni, ezt én is szükségesnek látom. 

A központi utcákban a parkolókat bővíteni szükséges. 

Bozóky László ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT ügyvezetője 

Szorgalmazni kell azt, hogy parkolókat építsenek azok a vállalkozások, akik 

valamilyen nagyobb volumenű tevékenységet kívánnak kialakítani a városban. A 

körforgalmat azért láttuk jó megoldásnak, mert a balra kanyarodást megszüntetnénk. 

Sebők Márta PEB elnök 

Ennek mennyi az anyagi vonzata, lesz-e pályázat, szakaszolható-e a tevékenyég? 

Bozóky László ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT ügyvezetője 

Igen, szakaszolható, vannak olyan építési elemek, amiket meg lehet tenni bármikor. 

Nagy költség a kerékpárút. Egy főúti körforgalom kialakítására van pályázati 

lehetőség. Voltak ilyen példák más városokban. Akár önálló elemként is 

megvalósítható. Parkoló kialakítás nem pályázható. 

Sebők Márta PEB elnök 

Egy főúti forgalom kiépítése mennyibe kerül? 
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Bozóki László ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT ügyvezetője 

Erre azt tudom mondani, hogy Kecskeméten egy óriási körforgónak a kialakítása egy 

milliárd 200 millió forintba került, egy kisebb körforgót kb. 250-300 millió forintból 

meg kellene tudni építeni. 

Sebők Márta PEB elnök 

Egyéb hozzászólás? 

Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 

Ennek az anyagnak van jelentősége, mert nem csak az útnak az állagával van gond, 

hanem a forgalmi biztonságot ki kellene építeni.  

Javaslom, hogy az útfenntartó hatóságokkal fel kellene venni a kapcsolatot annak 

érdekében, hogy a közlekedésnek a biztonsága a helyi lakosságnak meglegyen. Az 50-

es útnak a rendbe tétele nem az Önkormányzat kompetenciája. Köszönöm. 

Sebők Márta PEB elnök 

Egyéb hozzászólás? 

Belusz László ÖB elnök 

A két körforgalomnál a jelzőlámpás csomópontok megmaradnának. A Ceglédi út 

körforgalmi megoldása lehetséges-e? 

Bozóki László ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT ügyvezetője 

Lehet gondolkodni újabb körforgalomban, de kicsi esélyét látom. 

Sebők Márta PEB elnök 

Egyéb kérdés van-e még? Körvonalazódott, hogy további egyeztetéseket folytassunk a 

Közútkezelővel. Úgy kellene kialakítani mindent, hogy az ő elképzelésükkel egyezzen 

és Lajosmizse lakosságának is megfeleljen. 

Fekete Zsolt PEB tag 

Ha a Hunyadi utcánál lenne a körforgalom, az átrendezi-e a forgalmat? 

Bozóki László ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT ügyvezetője 

Igen, átrendezi a forgalmat. A belvárosban a sebességnél a biztonság mindenképpen 

fontosabb. 

Sápi Zsomborné PEB-ÖB tag 

A két körforgalom között át lehet-e menni, vagy záróvonal lesz? 

Bozóki László ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT ügyvezetője 

Jelzőlámpás megoldás lehetséges. 

Kocsis Györgyné ÖB tag 

Köszönjük azt, hogy arra gondoltak, hogy a biztonság az első. Ha nagyobb távot kell is 

megtenni annak érdekében, hogy balra lehessen kanyarodni, de ha ez biztonságot 

jelent, akkor ez az első, és megéri.  

Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 

Vannak olyan témák, amiket helyben szabályozni kell. Ennek érdekében a Parkolási 

Szabályzatot létre kell hozni. Helyi utak esetében ezeket az elveket egy helyi 

útépítésnél használni kellene. 

Feltárni a helyi rendelet alkotásának szükségességét, a helyi út építésénél az úttervezők 

ezt vegyék figyelembe. 

Az útfenntartó hatóságot megkeresni az 50-es útnál. 

Sebők Márta PEB elnök 

Nagyon fontos a jogszabályalkotás, de annak a betartatása még fontosabb. 
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Belusz László ÖB elnök 

A legfrekventáltabb helyen kezdenénk el először, táblákat helyeznénk ki, ez 

működőképes lehet? 

Bozóki László ÚT-HÍD Mérnöki Iroda KKT ügyvezetője 

Meg kell vizsgálni, hogy megteremthető-e másképpen a balra kanyarodási lehetőség. 

Ott egy jelzőlámpa telepítéssel meg lehet oldani a balra kanyarodási lehetőséget. 

Sebők Márta PEB elnök 

A tervezés további módosításával és jogával nem élünk, az alábbi intézkedéseket 

javasoljuk: 

- kezdje meg az Önkormányzat a közútkezelővel a forgalmi rend átalakításáról, 

útburkolat javításáról, forgalom kialakításáról a tárgyalást; 

- helyi rendeletben kell szabályozni a parkolást. 

dr. Balogh László jegyző 

Ahhoz, hogy a parkolást szabályozni lehessen rendeletben, a parkolók kiépítése 

szükséges. 

dr. Török Tamás PEB tag 

Úgy is lehetne, hogy két óra ingyenes lenne a parkolásnál, utána fizetős legyen. Ezzel 

ösztönözni lehetne a kereskedelmi és vendéglátó egységeket, intézményeket, és 

mindenkit, hogy a dolgozóknak legyen kialakítva belül az udvaron parkolási lehetőség. 

Basky András polgármester 

Az iskolánál a lépést ez irányban megtettük, a kézilabda pályára beállnak az autók a 

belső udvarba. 

Sebők Márta PEB elnök 

Kérdezem a jelenlevőket, hogy van-e valakinek még egyéb kérdése, hozzászólása? 

Nincs. Az a javaslat maradt, hogy a közútkezelővel a kapcsolatot felvenni, hogy 

milyen lehetőségek vannak. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

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

tartózkodás nem volt-, az Önkormányzati Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatokat hozta: 

90/2019. (IX. 24.) PEB hat. 

Lajosmizse városközpont forgalomtechnikai koncepciójának 

véleményezése 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén-

   zügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek 

   Lajosmizse városközpont forgalomtechnikai koncepciójával  

                                 kapcsolatban, hogy a polgármester úr a közútkezelővel a  

                                 kapcsolatot vegye fel, a szükséges tárgyalásokat folytassa le a  

                                 lehetőségek feltárása érdekében. 

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     PEB 

 

74/2019. (IX. 24.) ÖB hat. 

Lajosmizse városközpont forgalomtechnikai koncepciójának 

véleményezése 



 10 

HATÁROZAT 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön-

kormányzati Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek 

Lajosmizse városközpont forgalomtechnikai koncepciójával 

   kapcsolatban, hogy a polgármester úr a közútkezelővel a  

                                 kapcsolatot vegye fel, a szükséges tárgyalásokat folytassa le a  

                                 lehetőségek feltárása érdekében. 

 

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

S z ü n e t :          14.50 órakor 

F o l y t a t á s :  15.00 órakor 

 

 

2./ Napirendi pont 

Elvi támogatói nyilatkozat a Piacpont létrehozásához 

Sebők Márta PEB elnök 

Dodonka Csaba készítette ezt az előterjesztést. Melis Eszter szeretne a Művelődési 

Ház presszójában megvalósítani egy „Piacpont-ot”. Ehhez elvi támogatást kérnek. Az 

Önkormányzat bérbe adta 2018. őszén a Művelődési Háznak a presszó helyiséget. 

Melis Eszter azt szeretné, ha a helyben termelt termelők értékeit tudnák értékesíteni. 

Először ki kellene deríteni azt, hogy mi az oka annak, hogy gyakorlott bérlők nem 

tudták üzemeltetni hasznosan a presszót. 

Hallottam, hogy villanyprobléma is volt. Amíg nem oldódik ez meg, addig senkit nem 

szabad odaengedni. 

Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató 

A korábbi bérlők legnagyobb problémája a villanyáram volt. Ugyanolyan árral tudjuk 

számlázni az áramvételezést a presszó helyiségben is, mint amivel a Művelődési Ház 

áramfogyasztása történik. Ha nem nagy fogyasztónak minősülne az adott vállalkozó, le 

tudna válni, akkor már kis fogyasztó lenne, s más árak lennének. Ezen automaták 

elhelyezéséhez egy elvi hozzájárulást adtam. Amíg nem rendeződik ez a viszony, 

addig azt a Művelődési Ház állja. Én voltam az, aki beszélt Melis Eszterrel, hogy 

próbálják meg ezt az elképzelést itt működtetni. 

Sebők Márta PEB elnök 

Miért nem sikerült eddig rendezni a korábbi bérlőkkel? 

Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 

Most már napelemmel történik az áramvételezés, de a pályázat nem tette lehetővé, 

hogy így számlázzuk ki a bérlő felé. 

Sebők Márta PEB elnök 

Egy ilyen órakihelyezésnek a költsége mennyi lenne. 

Belusz László ÖB elnök 

Ez 200 millió forint lenne, ha a bérlőnek ezt külön meg kell vásárolni, 3.600.- Ft + 

ÁFA amperenként. Ez utóbbi egyszeri költség lenne. A villamos energia árát lehetne 

megversenyeztetni a piacon. 
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Varga Mária ÖB tag 

A napelem rendszer bővítését lehetne előtérbe helyezni. 

dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 

A határozat-tervezet a hozzájárulás megadásáról szól. A következő évi költségvetés 

készítésekor ezt jelezni kell, hogy mennyibe kerül. Ezekbe a részletkérdésekbe nem 

feltétlenül kell belebocsátkozni. A 2020-as költségvetés készítéséhez kell ezt 

hozzáadni. 

Basky András polgármester 

Ha elkészülnek az elképzelések, nem kell megvárni a januárt, februárt. 

Sebők Márta PEB elnök 

Attól félek, hogy különböző költségek fognak felmerülni villanyszámla ügyben, amit 

nem lehet megfizetni. 

dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 

A leendő bérlő utánanéz, miután szerződést köt, utána hozzáadja az üzemeltetés 

költségét. A létesítmény kiadhatóságának feltételei mennyibe kerülnek? A létesítmény 

költségeinek megállapítására nem kerül sor? 

Melis Eszter kérelmező 

Tisztelettel köszöntök mindenkit. Felmérjük a koncepciót, hogy mi mennyibe kerül, ez 

idő. Ez egy kezdeményezés, kérdés, hogy van-e ezzel valakinek problémája, 

támogatható-e ez, el kezdjük-e szervezni, vagy sem. Egy támpontot szeretnénk kapni 

ehhez, hogy elinduljunk, vagy sem ez irányban. 

Sebők Márta PEB elnök 

Én tudom támogatni, a villanyszámlát tudom a figyelmébe ajánlani Melis Eszternek. 

Melis Eszter kérelmező 

Egy vendéglátóhelyet meg kell tölteni tartalommal, el kell tudni adni. A helyet meg 

tudom tölteni tartalommal Ha nincs tartalom, akkor nincs miért bemenni.  

Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 

Régi álmunk, hogy a helyi termelők boltja megvalósuljon. Ennek a kezdeményezésnek 

mindenki örül. Ez egy kereskedelmi egység lesz, ez a hely piac. 

Melis Eszter kérelmező 

Ez egyelőre egy rövid távú elképzelés lesz először, mivel a kávézó helyiség is kicsi. 

Elindulásként megfelelő, később lehet mintaterem, s másik helyen pedig történne az 

értékesítés. 

Sebők Márta PEB elnök 

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. támogatjuk a 

kezdeményezést. Aki elfogadja, hogy előzetes elvi támogatást adjunk Lajosmizsén a 

Piacpont létrehozásához, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

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

tartózkodás nem volt-, az Önkormányzati Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatokat hozta: 

91/2019. (IX. 24.) PEB hat. 

Elvi támogatói nyilatkozat Piacpont  

létrehozásához 

HATÁROZAT 

 

    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
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    Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 

    viselő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

 

    Határidő: 2019. szeptember 26. 

    Felelős:     PEB 

 

75/2019. (IX. 24.) ÖB hat. 

Elvi támogatói nyilatkozat Piacpont  

létrehozásához 

HATÁROZAT 

 

    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

    Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 

    viselő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

 

    Határidő: 2019. szeptember 26. 

    Felelős:     ÖB 

 

3./ Napirendi pont 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (…..) 

önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Sebők Márta PEB elnök 

Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés anyagát.  

17./ pont: A Művelődési Ház a CLLD pályázatban szereplő költségeinek 

megelőlegezésére további 5.000.000.- Ft előirányzat-emelést kér, a pályázati előleg 

megérkezéséig. 4.476.018.- Ft van átvezetve. Miért? 

Farkasné Őze Angéla Pénzügyi Iroda irodavezető 

Ennyi általános tartalék maradt. Ennyit tudtunk átvezetni. Reméljük, hogy 

legközelebbre megjön a CLLD. 

Sebők Márta PEB elnök 

21./ pont: Ingatlanok értékesítése történt 765.050 Ft értékben, egyéb tárgyi eszközök 

190.000 Ft értékben. Milyen ingatlant adtunk el? 

Basky András polgármester 

Az ingatlan kivett út volt. 

Farkasné Őze Angéla Pénzügyi iroda irodavezető 

Az egyéb tárgyi eszköz lakókocsi volt. 

Sebők Márta PEB elnök 

A kiosztós anyag tartalmazza, hogy 4 millió forint volt a csapadékvíz elvezető 

csatorna kiépítése. Hol fog történni, vagy megtörtént? 

Basky András polgármester 

Ellepte a víz az iskola udvarát. A költségvetésbe be volt tervezve 4 millió forint, de 

most nem szükségeltetik, és átkerül a beruházások sorba. 

Sebők Márta PEB elnök 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs. Elfogadásra javaslom a 

költségvetési rendelet módosítását a kiosztott anyaggal együtt.  
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Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

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

tartózkodás nem volt- az Önkormányzati Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatokat hozta: 

92/2019. (IX. 24.) PEB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …./2019. (…..) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről 

szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) ön- 

   kormányzati rendeletének módosítását. 

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     PEB 

 

 

76/2019. (IX. 24.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …./2019. (…..) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről 

szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) ön- 

   kormányzati rendeletének módosítását. 

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Ezennel átadom a szót Belusz László ÖB elnöknek 

Belusz László ÖB elnök  

Köszönöm. 

 

4./ Napirendi pont 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez 

Belusz László ÖB elnök 

Minden évben csatlakozni szoktunk a Bursa Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez. Most is csatlakozni szeretnénk megtenni a csatlakozást a 2019-

2020. tanévre. 

Az ösztöndíj időtartama: 

 

- „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő félév; 



 14 

- „B” típusú pályázat esetén 3X10 hónap, azaz hat egymást követő félév. 

 

Van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? Nincs. Elfogadásra javaslom az 

előterjesztés határozat-tervezetét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

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

tartózkodás nem volt -, az Önkormányzati Bizottság 6 igen szavazattal, - ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt – az alábbi határozatokat hozta: 

93/2019. (XI. 24.) PEB hat. 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

                                 Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 

   viselő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2019. szeptember 26.  

   Felelős:     PEB 

 

77/2019. (XI. 24.) ÖB hat. 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

                                 Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Kép- 

   viselő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2019. szeptember 26.  

   Felelős:     ÖB 

 

 

5./ Napirendi pont 

A Zöld Város beruházás közbeszerzésével kapcsolatos döntés meghozatala 

Belusz László ÖB elnök 

Az előterjesztést készítette Horváth Sándor. 

A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály ellenőrizte a projektumunkat.  

Törlésre kerültek a konkrét gyártmányra, típusra, márkára történő utalások a 

közbeszerzési dokumentációból. 

A műszaki alkalmasság esetében kifogásolták az felelős műszaki vezető jogosultságok 

túlzó előírását, így azok módosításra kerültek. 

Felülvizsgálatra kerültek a referenciák is. 

Elfogadjuk, és indulhat a közbeszerzés. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? 

Nincs. Elfogadásra javasoljuk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 6 igen szavazattal, - ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt-, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – 

ellenszavazat, tartózkodás nem volt-, az alábbi határozatokat hozta: 
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78/2019. (IX. 24.) ÖB hat. 

„Lajosmizse Város Környezettudatos és Innovatív fejlesztése” 

tárgyú közbeszerzési eljárás módosított 

ajánlattételi felhívásának jóváhagyása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

94/2019. (IX. 24.) PEB hat. 

„Lajosmizse Város Környezettudatos és Innovatív fejlesztése” 

tárgyú közbeszerzési eljárás módosított 

ajánlattételi felhívásának jóváhagyása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     PEB 

 

 

6./ Napirendi pont 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács – 2018. szeptember 

és 2019. augusztus között végzett – munkájáról 

Belusz László ÖB  

Minden évben a beszámolást megkapjuk. 10 alkalommal volt ülés az elmúlt évben. 

Egyhangú döntések szoktak születni. Jól működik a Társulás. Kérdezem a bizottság 

tagjait, ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, 

elfogadásra javaslom Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 

Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolóját a Tanács 2018. 

szeptember és 2019. augusztus között végzett munkájáról. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – 

ellenszavazat, tartózkodás nem volt,- az alábbi határozatokat hozta: 

79/2019. (IX. 24.) ÖB hat. 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  

Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  

Elnökének beszámolója a Tanács - 2018. szeptember  

és 2019. augusztus között végzett - munkájáról   
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HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

95/2019. (IX. 24.) PEB hat. 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  

Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  

Elnökének beszámolója a Tanács - 2018. szeptember  

és 2019. augusztus között végzett - munkájáról   

 

HATÁROZAT 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     PEB 

 

7./ Napirendi pont 

Pályázat benyújtásának előkészítése a Polyák Imre Sportcsarnok felújítására 

Belusz László ÖB elnök 

Dodonka Csaba készítette az előterjesztést. Véleményezésre megkapta az 

Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Újabb lehetőség van a 

meglévő sportcsarnok felújítására. Legyen előttünk, hogy ez mennyibe kerül.  Ki 

kellett dolgozni a részleteket, hogy mennyi a megfelelő. 

Sápi Zsomborné PEB-ÖB tag 

Számítást kell végezni, hogy mik a feltételek és mi mennyibe kerül. 

Belusz László ÖB elnök 

Meg kell vizsgálni a feltételeket, hogy ez beadható legyen. 

Sebők Márta PEB elnök 

Mindenképpen el kell indítanunk, hogy mit kell csinálni. A költségeket is látni kell. 

Basky András polgármester 

A költségeket is látni kell, s a tankerülettel is egyeztetni kell. 

Belusz László ÖB elnök 

Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye, észrevétele? 

Amennyiben nincs, javaslom, hogy a pályázat benyújtásának előkészítése történjen 

meg a Polyák Imre Sportcsarnok felújítására. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal –

ellenszavazat, tartózkodás nem volt,- az alábbi határozatokat hozta: 
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80/2019. (IX. 24.) ÖB hat.     

Felhatalmazás sportcsarnok felújításával  

kapcsolatos szakmai munka elkezdéséhez 
 

 

HATÁROZAT 
 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     ÖB 

 

96/2019. (IX. 24.) PEB hat.      

Felhatalmazás sportcsarnok felújításával  

kapcsolatos szakmai munka elkezdéséhez 

HATÁROZAT 
 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     PEB 

 

 

8./ Napirendi pont 

Egyebek 

Belusz László ÖB elnök 

Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek kérdése, bejelentenivalója? Nincs. 

Tekintettel arra, hogy együttes ülésünk napirendi pontjainak végéhez érkeztünk, 

megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai együttes ülésünket ezennel berekesztem 

15.40 órakor. 

 

K.mf. 

 

 

 

  Sebők Márta     Belusz László 

  PEB elnök     ÖB elnök 

 

 

  Belusz László    Sebők Márta 

  PEB tagja     ÖB tagja 

  jkv. aláírója     jkv. aláírója 
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