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Lajosmizse Város Önkormányzata   Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének    Képviselő-testületének 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága   Önkormányzatai Bizottsága 

 

Ikt. sz: LMKOH/220-9/2022. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága és Önkormányzati Bizottsága 

2022. március 16-án, szerdán délután 16.15 órakor 

megtartott  soros  n y í l t  bizottsági ülésről 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 

 

46/2022. (III. 16.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének…/2022.(…) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

47/2022. (III. 16.) PEB hat. A szociális étkeztetés biztosításával kap- 

csolatos döntések meghozatala 

 

48/2022. (III. 17.) PEB hat. Viziközmű-rendszer térítésmentes átvételével  

kapcsolatos döntés meghozatala 

 

49/2022. (III. 17.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának  

2022. évi közbeszerzési terve 
 

Az Önkormányzati Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya 

37/2022. (III. 16.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének…/2022.(…) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

38/2022. (III. 16.) ÖB hat. A szociális étkeztetés biztosításával kapcsolatos 

döntések meghozatala 

 

39/2022. (III. 17.) ÖB hat. Viziközmű-rendszer térítésmentes átvételével 

kapcsolatos döntés meghozatala 

 

40/2022. (III. 17.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2022. évi 

közbeszerzési terve 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Pénzügyi Ellenőrző bizottság és az Önkormányzati Bizottság 2022. március    

               16-án, szerdán Lajosmizse Művelődési Ház Dísztermében délután 16.15  

               órakor megtartott együttes soros  n y í l t  bizottsági ülésről. 

 

Jelen vannak:  

 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai: 

  Belusz László   bizottság tagja 

Cseh Katinka     bizottság tagja  

Sápi Tibor    bizottság tagja 

 

Sebők Márta és Péli Szilveszter bizottsági tagok 16.20 órakor távoztak az ülésről. 

 

Önkormányzati Bizottság tagjai: 

  Belusz László  bizottság elnöke 

  Bagó István  bizottság tagja 

  Sápi Tibor  bizottság tagja 

 

Sebők Márta és Borbély Ella bizottsági tagok igazoltan vannak távol az ülésről. 

 

Tanácskozási joggal megjelentek:  

 

Basky András polgármester 

Fekete Zsolt alpolgármester 

dr. Balogh László jegyző 

    Kovács Gábor települési főépítész 

    dr. Tóth Andrea jegyzői iroda irodavezető 

    Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens 

    Sipos Ágnes óvodavezető 

       

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 

 

Sebők Márta PEB elnök 

Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 főből 3 fővel, az Önkormányzati 

Bizottság 5 főből 3 fővel határozatképes. 

Sebők Márta Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, aki az Önkormányzati Bizottság 

részéről állandó hitelesítő, nincs jelen az ülésen. A mai együttes ülést én vezetem, s 

javaslom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyv hitelesítője Bagó István legyen. Aki ezzel 

egytért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt-, az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- elfogadta, hogy a mai együttes ülés jegyzőkönyvének hitelesítője 

Bagó István legyen. 

A meghívóban közzétett napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Kérdezem, hogy 

van-e még valakinek egyéb javaslata módosításra, illetve kiegészítésre. Nincs. 

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

tartózkodás nem volt-, az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

 

Napirendi pontok:        Előterjesztő: 

 

1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 

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

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

     módosításáról 

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2022. évi Basky András 

     meghatározása        polgármester 

3./ Víziközmű-rendszer térítésmentes átvételével kapcsolatos dön- Basky András 

      tés meghozatala        polgármester 

4./ Lajosmizse Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzé- Basky András 

     si terve         polgármester 

5./ Egyebek 

 

 

1./ Napirendi pont 

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

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Belusz László ÖB elnök 

Szinte minden ülésen módosításra kerül a költségvetési rendelet. Most 10 pontban lett 

összefoglalva az előterjesztés szerint, melyet részletesen ismertetett. 

Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? 

Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 

Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 

25.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

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

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

46/2022. (III. 16.) PEB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …/2022. (….) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségve- 

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

 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- 

tének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormány- 

zati rendeletének módosítását. 

Határidő: 2022. március 17. 

  Felelős:     PEB 

 

 

 

Belusz László ÖB elnök 

Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 

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

rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt-  az alábbi határozatot hozta: 

37/2022. (III. 16.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …/2022. (….) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségve- 

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

HATÁROZAT 

 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

  kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- 

tének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormány- 

zati rendeletének módosítását. 

Határidő: 2022. március 17. 

  Felelős:     ÖB 

 

2./ Napirendi pont 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2022. évi meghatározása 

Belusz László ÖB elnök 

A Mizse-Gastro Kft-vel áll az Önkormányzat szerződéses jogviszonyban a szociális 

étkeztetés vonatkozásában. Árajánlatok lettek bekérve ismételten. A Mizse Gastro Kft 

közölte, hogy 2022. április 1-től az elviteles ételek nettó ára 1334.- Ft/adag lesz, 

valamint 335.- Ft + ÁFA kiszállítási címenként. 

A Bortello Kft-től is lett kérve árajánlat, aki 1.050.- Ft/fő/nap áron tudja biztosítani az 

ebédet, plusz a kiszállítás 50.- Ft/háztartás/nap. 
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Mivel a Bortello Kft olcsóbb árajánlatot adott, a Mizse-Gastro Kft-vel közös 

megegyezéssel megszüntetjük a fennálló szerződést, s a Bortello Kft-vel lesz szerződés-

kötés. A különbözetet az Önkormányzat fizeti. 

Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel 

a kérdést.  

Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés határozat-

tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

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

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

47/2022. (III. 16.) PEB hat. 

A szociális étkeztetés biztosításával kap- 

csolatos döntések meghozatala 

HATÁROZAT 

 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

  zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

  testületnek a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2022. évi 

  díjait az előterjesztés 1. melléklete szerint, valamint az előterjesz- 

  tés határozat-tervezetét, hogy a Mizse-Gastro Kft-vel fennáló szer- 

  ződés közös megegyezéssel legyen megszüntetve, s a Bortello Kft- 

  vel legyen megkötve a szerződés. 

  Határidő: 2022. március 17. 

  Felelős:     PEB 

 

Belusz László ÖB elnök 

Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

38/2022. (III. 16.) ÖB hat. 

A szociális étkeztetés biztosításával kap- 

csolatos döntések meghozatala 

HATÁROZAT 

 

  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

  kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

  testületnek a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2022. évi 

  díjait az előterjesztés 1. melléklete szerint, valamint az előterjesz- 

  tés határozat-tervezetét, hogy a Mizse-Gastro Kft-vel fennáló szer- 

  ződés közös megegyezéssel legyen megszüntetve, s a Bortello Kft- 

  vel legyen megkötve a szerződés. 

  Határidő: 2022. március 17. 

  Felelős:     ÖB 
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3./ Napirendi pont 

Viziközmű-rendszer térítésmentes átvételével kapcsolatos döntés meghozatala 

Belusz László ÖB elnök 

Egy egyéni vállalkozó vízellátásra irányuló beruházást végzett Lajosmizse külterületén. 

Átadó a víziközmű vagyon tulajdonjogát térítésmentes vagyonátruházás jogcímen 

ruházza át Lajosmizse Város Önkormányzata részére. A tulajdonjog térítésmentesen 

átkerülne hozzánk. Ez jelenleg nem szerepel a rendszerben. Ennek volt-e rendezési joga 

és vízügyi engedélye? 

Kovács Gábor települési főépítész 

Ő, mint magánépíttető, nem forgalmazó. 370 m-es vízhálózat épült vízcsappal. Ezt a 

beruházást térítésmentesen az Önkormányzatnak átadják, majd a Bácsvíz részére 

használatra. Ezen kívül nekünk költségünk nem merül fel. 

Belusz László ÖB elnök 

Köszönöm. 

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom.  

Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés határozat-

tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

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

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

48/2022. (III. 17.) PEB hat. 

Viziközmű-rendszer térítésmentes átvételével  

kapcsolatos döntés meghozatala 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

   Határidő: 2022. március 17. 

   Felelős:     PEB 

 

Belusz László ÖB elnök 

Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

39/2022. (III. 17.) ÖB hat. 

Viziközmű-rendszer térítésmentes átvételével  

kapcsolatos döntés meghozatala 

 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
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   Határidő: 2022. március 17. 

   Felelős:     ÖB 

 

 

4./ Napirendi pont 

Lajosmizse Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési terve 

Belusz László ÖB elnök 

Közbeszerzési tervet kell készíteni. A közbeszerzési értékhatárok meg vannak 

határozva. Ezt az előterjesztés tartalmazza. Kérdés, észrevétel van-e a napirenddel 

kapcsolatban? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 

Aki elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről az előterjesztés határozat-

tervezetét annak mellékletével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

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

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

49/2022. (III. 17.) PEB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának  

2022. évi közbeszerzési terve 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét annak mellékle- 

   tével együtt. 

   Határidő: 2022. március 17. 

   Felelős:     PEB 

 

Belusz László ÖB elnök 

Aki elfogadja az Önkormányzati Bizottság részéről az előterjesztés határozat-tervezetét 

annak mellékletével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

40/2022. (III. 17.) ÖB hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának  

2022. évi közbeszerzési terve 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 

   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét annak mellékle- 

   tével együtt. 

   Határidő: 2022. március 17. 

   Felelős:     ÖB 
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5./ Egyebek 

Belusz László ÖB elnök 

Polgármester úrnak van egy kérése, hogy tájékoztassuk a bizottságot egy dologról. 

Kérem Kovács Gábor települési főépítészt, hogy terjessze elő. 

Kovács Gábor települési főépítész 

Van egy polgármesteri döntés. A Kálvin utcánál egy területleadással bővítenénk a 

Kálvin utcát, hogy szélesebb legyen. Erre szükség lenne. Ezt a rendezési terv nem 

tartalmazza. A múltkor megindított módosítások közé betennénk azt, hogy a Kálvin 

utcának a 12 m-es szélessége 16 m legyen. A szabályozás technikailag nem szerepelt. 

Célszerűség, hogy rendelkezésre áll, de a szabályozás technikailag nem megfelelő. 

Basky András polgármester 

Jelenleg 12 m széles az utca, egyik oldalon van beépítve, ha a másik oldal is beépül, 

akkor ott nem tudnak építkezni. Indítsuk el, én azt javaslom. 

Egyeztettünk arról, hogy az óvodánál lévő területet (sarkot) megvennénk. Egyeztettünk 

az illetékessel. Először 2 millió forintért adták volna, most már 3 millió forintra 

visszamentek. Ezt nem jó ötletnek tartom. Kérdés, hogy kell-e a telek, vagy sem. 

Anélkül is működőképes az óvoda. 

Belusz László ÖB elnök 

2 millió forintért kell, alkudjunk. 

Egyéb kérdés, bejelentenivaló van-e még? Nincs. Megköszönöm a jelenlevők 

részvételét, a mai együttes ülésünket ezennel berekesztem16.25 órakor. 

 

 

 

K.mf. 

 

 

 

 

 

  Belusz László    Bagó István 

  ÖB elnök     ÖB tagja 

        jkv. aláírója 

 

 

 


