
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági 
Bizottsága 
 
Ikt. sz: LMKOH/350-28/2019. 
 

A Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság 
2019. december 10-én megtartott üléséről 

készült jegyzőkönyv 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
11/2019. (XII. 20.) PEMB hat.   (Zárt ülés ) 

Lajosmizse, 2507/10. helyrajzi szám alatti 
ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 
 

12/2019. (XII. 10.) PEMB hat. Polyák Imre Sportcsarnok versenyengedélye 
 
13/2019. (XII. 10.) PEMB hat. Polyák Imre Sportcsarnok bővítése 
 
14/2019. (XII. 10.) PEMB hat. Régi Városháza épületével kapcsolatos  

irányvonalak meghatározása 
 

15/2019. (XII. 10.) PEMB hat. Tanácsnok személyének megválasztására 
javaslattétel 

 
16/2019. (XII. 10.) PEMB hat. Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság 

elnökére és tagjaira javaslattétel 
 
17/2019. (XII. 10.) PEMB hat. Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 

Városstratégiai Bizottság elnökére és  tagjaira 
javaslattétel 

 
18/2019. (XII. 10.) PEMB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2019. (….) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
19/2019. (XII. 10.) PEMB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2019. (…) önkormányzati 
rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
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20/2019. (XII. 10.) PEMB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2019. (….) önkormányzati 
rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. 
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
21/2019. (XII. 10.) PEMB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2019. (….) önkormányzati 
rendelete a környezetvédelemről szóló 7/2008. 
(III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
22/2019. (XII. 10.) PEMB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 

…./2019. (….) önkormányzati rendelete a város 
helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
23/2019. (XII. 10.) PEMB hat. Lajosmizse Város Településszerkezeti Tervének  

módosítása 
 
24/2019. (XII. 10.) PEMB hat. A „Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei  

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  
képviselőjének megválasztása és a Társulási  
Megállapodás módosítása 

 
25/2019. (XII. 10.) PEMB hat. Lajosmizse Város 2020. évi kulturális  

rendezvénynaptárának elfogadása 
 
26/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 037/13. helyrajzi számú ingatlan belterületbe 

vonása 
 
27/2019. (XII. 10.) PEMB hat. Döntés a járási hivatalok kialakításához kötött  

megállapodás módosításának elfogadásáról 
 
28/2019. (XII. 10.) PEMB hat. Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési 

tervének jóváhagyása 
 
29/2019. (XII. 10.) PEMB hat. Ságvári utca közterület nevének megváltoztatása 
 
30/2019. (XII. 10.) PEMB hat. A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési  

Egyesülettel kötött visszatérítendő támogatásról  
szóló támogatási megállapodás módosítása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság 2019.  december 10-én, 
délután 14.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Bizottság tagjai: 
   Sebők Márta    bizottság elnöke 
   Lukács Józsefné  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter  bizottság tagja 
   Borbély Ella   bizottság tagja   
   Belusz László  bizottság tagja 
 
Tóth Orlov Bettína, és Cseh Katinka bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az 
ülésről. 
  
   Tanácskozási joggal megjelentek: 
   Basky András  polgármester 
   Fekete Zsolt   alpolgármester 
   dr. Balogh László  jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
   dr. Mátyus Béla  jogi referens 
   dr.Csikai Zsolt  belső ellenőr 
   Gyurgyik Erzsébet  vezetői referens 
   Bagó István   települési képviselő 
   Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 
   Farkasné Őze Angéla  Pü. Iroda irodavez. 
   Szilágyi Ödön  Önk. Iroda irodavez. 
   Guti Istvánné   Műv. Ház igazgató 
   Ádám Sándorné  panaszos 
   Sztana Józsefné  panaszos 
   Skultéti Jánosné  Helytörténeti Egyesület részéről 
   Czigány Mária  Helytörténeti Egyesület részéről 
   Kovács Gábor  települési főépítész 
   Sápi Zsombor  Mizse KC képviseletében 
    
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEMB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. A 
meghívó szerinti 10./ napirendi pontot kérném, hogy elsőként tárgyaljuk, mert 
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vendégeink érkeztek a napirendhez. A további napirendi pontokat annak sorrendjében 
tárgyaljuk, ahogyan a vendégek érkeznek. Aki ezzel a módosítással elfogadja a 
meghívó szerinti napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 

 Napirend 

 

Előterjesztő 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról /KT ülés 1. napirendi pontja/ 

 
 

Basky András 

polgármester 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (….) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban 
foglalkoztatott  köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról/KT ülés 2. napirendi pontja/ 

 

Basky András 

polgármester 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) 
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról /KT ülés 3. napirendi pontja/ 

 

     Basky András 

  polgármester 

4.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (….) 
önkormányzati rendelete a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról/KT ülés 4. napirendi pontja/ 

 

     Basky András 

  polgármester 

5. I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (….) 
önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

II. Lajosmizse Város Településszerkezeti Tervének módosítása /KT ülés 5. 
napirendi pontja/ 

 

     Basky András 

     polgármester 

6. A Képviselő-testület bizottsági tagjai és a tanácsnok megválasztása  

/KT ülés 6. napirendi pontja/ 

   Basky András 

    polgármester 

7. A „Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás képviselőjének megválasztása és a Társulási Megállapodás módosítása 

     Basky András 
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/KT ülés 7. napirendi pontja/      polgármester 

8. Lajosmizse Város 2020. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása 

/KT ülés 9. napirendi pontja/ 

 

     Basky András 

     polgármester 

9. 037/13 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása 

/KT ülés 11. napirendi pontja/ 

 

     Basky András 

     polgármester 

10. Lajosmizse, 2507/10 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések 
meghozatala /KT ülés 12. napirendi pontja/ 

 

     Basky András 

     polgármester 

11. Régi Városháza épületének használatával kapcsolatos döntés /KT ülés 13. 
napirendi pontja/ 

 

     Basky András 

     polgármester 

12. Döntés a járási hivatalok kialakításához kötött megállapodás módosításának 
elfogadásáról /KT ülés 14. napirendi pontja/ 

 

 

    Basky András 

     polgármester 

13. Polyák Imre Sportcsarnok bővítésének előkészítése /KT ülés 16. napirendi pontja/ 

 

  Basky András 

  polgármester 

14. Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása /KT ülés 17. 
napirendi pontja/ 

 

 

dr. Balogh László  

jegyző 

15. Ságvári utca közterület nevének megváltoztatása /KT ülés 18. napirendi pontja/ 

 

 Basky András 

  polgármester 

16. A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel kötött visszaterítendő 
támogatásról szóló támogatási megállapodás módosítása  

/KT ülés 19. napirendi pontja/ 

 

 Basky András 

  polgármester 

17.  Egyebek  
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1./ Napirendi pont 
Lajosmizse, 2507/10. helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések 
meghozatala 
Sebők Márta PEMB elnök 
Sztana Józsefné azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a tulajdonában 
lévő 2507/10 helyrajzi számú ingatlant érintő közlekedési terület céljára kijelölt 
telekrészt az önkormányzat vásárolja meg, a kiszabályozás következtében a csökkenő, 
visszamaradó telekrész értékcsökkenését térítse meg. 
Ezt a telket ma megnéztük. Ez a Berénybenei útról közelíthető meg. Ehhez készült 
értékbecslés, ezt Szilágyi Ödön készítette.  
Átadom a szót Kovács Gábor települési főépítésznek, hogy mondja el, mi a probléma. 
Kovács Gábor települési főépítész 
Az utcának a kinyitása nem kérdés, annak szükségessége teljesen egyértelmű. Az új út 
a Vasút és a Boróka utcák között lenne. A telket érinti a kiszabályozás úgy, hogy  
teleknél veszteség keletkezik, bizonyos területcsökkenés és kedvezőtlen alakú lesz. A 
kártalanítási igény indokolt. Jogszabály szerint a beérkezett kérelemtől számított 5 
éven belül köteles az Önkormányzat a kisajátítási eljárást lefolytatni, ha nem születik 
egyezség a felek között. 
Sebők Márta PEMB elnök 
A határozat-tervezet szerint van egy 1.500.- Ft/m2-es ár, ami alapján vételi 
szándékunkat kinyilváníthatjuk, és van 300.000.- Ft-os értékcsökkenés, akkor azt is ki 
kell fizetni, ha úgy dönt a testület, hogy meg fogja vásárolni az ingatlant részben, vagy 
egészben. A terület 1430 m2, ebből az út 490 m2. Kérek véleményeket ezzel 
kapcsolatban. 
Borbély Ella PEMB tag 
Nagyon sajnálom az ingatlan tulajdonosait, akik jóhiszeműen értékesítették volna az 
ingatlant, mert közművesített helyen van az ingatlan. Ez most jutott tudomásukra, 
miután értékesíteni szerették volna, hogy a telekből az utat biztosítani kell, így a 
megmaradt telek nem igazán alkalmas új építésű ház kialakítására 
Véleményem szerint a legjobb megoldás, hogy ha a mellette lévő telektulajdonos meg 
tudná vásásrolni a megmaradt telekrészt, az Önkormányzat pedig kifizetné a 
problémás részt. Kérdés, hogy a mellette lévő telektulajdonos meg akarja-e vásárolni, 
vagy sem. Ez egy szerencsétlen helyzet mindenképpen, mert annyi pénzt, amennyit a 
telek ér, nem fognak kapni érte. 
Belusz László PEMB tag 
Az is kérdés, hogy a megmaradó telek építési teleknek alkalmas-e? 
Kovács Gábor települési főépítész 
Építésre alkalmas, de a minimális építési telekszélesség 16 m2, ez a telek 15 m2 lesz. 
Az építési hely 9-10 m2 szélességű lesz, s nem kedvező alakú. Ezért van az, hogy a 
visszamaradó telek miatt kártérítést kell fizetni. 
Ádám Sándorné panaszos 
Megkaptuk az előterjesztést. Mi annál a variációnál döntöttünk, hogy el szeretnénk 
adni az Önkormányzatnak az egész területet, de 2,2 millió forintot nem tudunk 
elfogadni, ennél többet ér, a túloldalon ott megy el a gázvezeték, a víz a földben, 
villanyoszlop van telek előtt. Jó feltételekkel rendelkezik a Benei út mellett ez a 
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terület. 2,7 millió forintot gondoltunk ezért a telekért. Egyéb esetekben 3 millió forint 
felett mennek ott a telkek. 
Kérdezem, hogy a 2,7 millió forintos igényünket adjuk-e be írásban? 
Basky András polgármester 
Nem szükséges. Jegyzőkönyvbe bekerül, és rendben van. 
Borbély Ella PEMB tag 
Értéket növelünk azzal a belső telkeknél, ha ezt az utat megnyitjuk. 
dr. Balogh László jegyző 
Javaslom, hogy rendeljünk el zárt ülést és tárgyaljuk meg annak keretében e 
napirendet. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Elfogadom jegyző úr tanácsát, aki egyetért a zárt üléssel, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- zárt ülést rendel el. 
Nyílt ülésünket berekesztem 14.30 órakor, s zárt üléssel folytatódik az ülés. 
 
Z á r t   ü l é s : 14. 30 órakor 
 
Nyílt ülés folytatása 15.05 órakor 
 
 
 
11/2019. (XII. 20.) PEMB hat.   
Lajosmizse, 2507/10. helyrajzi szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos döntések meghozatala 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra 
   javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-ter- 
   vezetét azzal, hogy a telek teljes vételára 2.500.000.- Ft legyen. 
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     PEMB  
 

 
 
2./Napirendi pont 
Polyák Imre Sportcsarnok bővítésének előkészítése 
Sebők Márta PEMB elnök 
Felkérem Kovács Gábort, hogy mondja el ezzel kapcsolatban álláspontját. 
Kovács Gábor települési főépítész 
A Képviselő-testület már tárgyalta ezt a napirendi pontot a szeptemberi ülésen. A 
Kézilabda Klubnak egy minimális átalakítási programja volt a sportcsarnok 
tekintetében. Ez a mostani előterjesztés ígéretet tesz arra, hogy a sportcsarnok 
vonatkozásában olyan átalakítást kell eszközölni, ami ezáltal a csarnok hosszabb távú 
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működését biztosítja. A licenchez szükséges bírói öltöző, szertárak bővítése, 
közönségnek lelátó úgy, hogy az emeleten is legyen. 
200 millió forintos a keretösszeg, ami a kivitelezési értéknek a becslése, ez van most 
itt. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Ez építési engedélyköteles. Mikor lehet ebből valami, ha lesz forrás hozzá? 
Kovács Gábor települési főépítész 
Ez változó. A rendezési terv változtatása után lehet reális képet látni. A szabályozási 
tervnek a módosítása egy évet szokott igénybe venni, kb. 2020. lenne a reális határidő. 
1,5 év kell, hogy ehhez az építési engedély kézben legyen. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Kérném Sápi Zsombort, hogy mondjon erről tájékoztatást. 
Sápi Zsombor MIZSE KC képv. 
A bővítéssel kapcsolatos állásfoglalás, hogy az 1. és 2. számú bővítési lehetőség 
támogatható, a 3. nem, a 4. néhány változtatással elfogadható. 200 millió forint a 
becsült költsége, 1,5-2 év alatt lehetne megvalósítani, ha lenne rá forrás. Most nyáron 
lejár a sportcsarnok pálya hitelesítési 3 éves engedélye. Úgy lehet magasabb szintű 
mérkőzéseket lebonyolítani, ha az engedély meg van hosszabbítva. Addig a fejlesztést 
nem lehet elvégezni. Ezért javaslom az Önkormányzatnak, mint tulajdonos és 
üzemeltető, hogy az elkövetkezendő időszakban a szakhatósági eljárásokat el kellene 
kezdeni. Két hónapos átfutási idő, míg a hatóságok által a helyszíni bejárás lezajlik. 
Ennek az engedélyeztetésnek neki kell menni, vagy pozitív lesz, vagy negatív. 
Legfontosabb kérdés a nézők részére a WC-k megléte, a játékvezetők részére az öltöző 
elengedhetetlen. Ez az engedélyeztetés kérdéses lesz, vagy igen, vagy nem. 
Meggondolás tárgyát képezi, hogy 200 millió forint összeget szabad-e erre áldozni, 
vagy tovább kellene lépni. Lehet, hogy új csarnokot kellene építeni és ezt a 200 millió 
forintot erre áldozni. 
Alpolgármester úrral tárgyaltunk erről, javaslom, hogy a jövő héten még erről 
tárgyaljunk. Az új stadionok építése le van szűkítve, helyezzük talonba, vagy toljuk el. 
Van-e reális esély, hogy milyen forrásból lehet megépíteni egy új csarnokot. 
Sebők Márta PEMB elnök 
1974-ben épült a csarnok. Komolyabb felújítás azóta nem történt. Függetlenül attól, 
hogy sikerül megvalósítani az új csarnokot, ez az épület még megér annyit, hogy 
költsünk rá. Ha új csarnok építése mellett döntünk, akkor az több évbe kerül, míg 
felépül, addig hol lesz megoldva a sportolási lehetőség. Mindkettőt kézben kellene 
tartani. 
Sápi Zsombor MIZSE KC képv. 
Kisebb ráfordítással rendben lehet tartani ezt az épületet, akár 20 millió forintos 
ráfordítással is, de emellett az új sportcsarnok építést is szem előtt kellene tartani, mert 
hosszú távon nem végleges megoldás az, ha erre a sportcsarnokra 200 millió forintot 
ráfordítunk. 
Basky András polgármester 
Ha a verseny engedélyt nem kapjuk meg, akkor hiába költünk rá 200 millió forintot. A 
szükséges felújításokat eddig is, mindig elvégeztük. Javaslom, hogy üljünk le, 
beszéljük meg, hogy milyen megoldások vannak. Lajosmizsének új sportcsarnok kell, 
ki kell találni, hogy hogyan. 
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Sebők Márta PEMB elnök 
Az ifi csapata versenyeztetésére gondoltam én, hogy megkapja a sportcsarnok az 
engedélyeztetést. 
Sápi Zsombor MIZSE KC képv. 
Ha 3 évre nem hosszabbítják meg az engedélyt, akkor megszűnik a felnőtt 
versenyeztetés. 
Borbély Ella PEMB tag 
Mi lenne az a minimális költség, ami szükséges lenne ahhoz, hogy az engedélyt 
megkapja a sportcsarnok? Bírói öltöző, közönség mosdó, és a zuhanyozás kérdéskörét 
kellene megoldani véleményem szerint. 
Sápi Zsombor MIZSE KC képv. 
Az 1. és 2. variáció megvalósítása lenne szükséges. 
Kovács Gábor települési főépítész 
A szertárakat is fel kellene használni. 
Basky András polgármester 
A tankerület a 2. verziót el tudja fogadni. Ezzel tudunk továbblépni. 
Borbély Ella PEMB tag 
A külső résznek a bővítése növeli a költségeket. Az a cél, hogy a sportcsarnok 
megkapja az engedélyt, ahhoz nem kell edzőterem. A tankerülettel is még futni kell 
egy kört. 
Sápi Zsombor MIZSE KC képv. 
Ha a két szertár megszűnik, az I. variáció akkor valósul meg. Jelenleg a szertárgondok 
nincsenek megoldva. Ezért javasoltam, hogy minimális ráfordítással a mosdókat és az 
öltözőket felújítani. Hosszú távon az új sportcsarnok lenne a megoldás. 
Fekete Zsolt alpolgármester 
Nincs nézőtér, kellene lelátó. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Elindítjuk ezt a folyamatot, hogy megkapjuk-e az engedélyt, vagy nem. Az I. számú 
határozat-tervezetet el kell fogadni. A II. számú határozat-tervezetre akkor térünk 
vissza, amikor van értelme ilyen döntést hozni, akkor hozzuk meg. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Ez így elfogadható? 
Sápi Zsombor MIZSE KC képv. 
Igen, de azzal, hogy az Önkormányzat indítsa el a szakhatóságokkal a folyamatot, és a 
továbblépést igazítsuk ehhez. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Van-e kérdés? Nincs. Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét azzal, hogy 
a versenyengedélyeztetésre a Szövetséggel mielőbb történjen meg a tárgyalás, s 
folytassa le az Önkormányzat a szakhatóságokkal a szükséges bejárásokat, hogy a 
pályahitelesítést megkapjuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
12/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 
Polyák Imre Sportcsarnok versenyengedélye 
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HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra java- 
   solja a Képviselő-testületnek az előterjesztés I. határozat-terve- 
   zetét azzal, hogy a versenyengedélyeztetésre a Szövetséggel mi- 
   előbb történjen meg a tárgyalás, s folytassa le az Önkormányzat 
   a szakhatóságokkal a szükséges bejárásokat, hogy a   
                                 pályahitelesítés meglegyen, továbbá kérje fel az üzemeltetőt, hogy  
                                 a szükséges szakhatóságokkal vegye fel a kapcsolatot. 
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     PEMB 
 
Sebők Márta PEMB elnök 
Aki elfogadja azt a javaslatot, hogy legyenek tárgyalások arra vonatkozóan, hogy a 
Polyák Imre Sportcsarnok részlegesen, vagy teljes egészében kerüljön felújításra, a 
200 millió forint ráköltésre kerüljön-e, vagy sem, vagy egy minimális összeg kerüljön 
ráfordításra azért, hogy a működés biztosított legyen addig, amíg nem sikerül új 
sportcsarnokot létrehozni, valamint az Önkormányzat kérje fel az üzemeltetőt, hogy a 
szükséges szakhatóságokkal vegye fel a kapcsolatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
13/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 
Polyák Imre Sportcsarnok bővítése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja, hogy legyenek tárgyalások 
   arra vonatkozóan, hogy a Polyák Imre Sportcsarnok részlegesen, 
   vagy teljes egészében kerüljön felújításra, a 200 millió forint rá- 
   költésre kerüljön-e vagy sem, vagy egy minimális összeg kerüljön 
   ráfordításra azért, hogy a működés biztosított legyen addig, amíg 
   nem sikerül új sportcsarnokot felépíteni. 
   Határidő: 2019. december 
   Felelős:     PEMB 
 
3./ Napirendi pont 
Régi Városháza épületének használatával kapcsolatos döntés 
Sebők Márta PEMB elnök 
Az előterjesztést Horváth Sándor készítette, felkérem, hogy mondjon erről néhány 
szót. 
Horváth Sándor pályázati referens 
Márciusban volt az előző testületi döntés. Akkor az előterjesztés tárgyalásáig nem 
készült el a megállapodás tervezete. Akkor megvizsgáltuk azt a jogszabályi 
környezetet, ami az ilyen szintű gyűjteményekre vonatkozik. Minisztériumi engedélyt 
kell kérni az ilyen gyűjteményekre. 
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A polgármester úr levélben kérte a Művelődési Házat, hogy tájékoztassa hogyan áll az 
ügy. 
A jelenleg hatályban lévő előszerződés egyes pontjaiban lévő dolgokat nem kívánja 
módosítani. 
Két évvel meg kívánja hosszabbítani a végleges szerződés megkötéséhez biztosítandó 
időt. 
Szeretné, ha a Művelődési Ház és Könyvtár részt venne a gyűjtemény leltározásában 
és gondozásában. 
Az épületben plusz helyiséget szeretne kérni, szeretné az Önkormányzat 
együttműködését jogi szakértelem vonatkozásában. Fenntartónak jelölte meg a 
Művelődési Házat és a Könyvtárt. 
Az épület a Művelődési Háznak van átadva ingyenes használatra az Önkormányzat 
részéről. A leltározást közösen kellene vállalni, a leltározáshoz emberekre van 
szükség. 2021. december 21. a meghosszabbítás határideje. 
A régi Városháza épületéhez a tűzrendészeti és riasztó rendszert is biztosítani kellene. 
A Művelődési Háznak, vagy az Önkormányzatnak kellene gondoskodni arról, hogy a 
gyűjteményre is biztosítást kötni. A régi Városháza épületére van biztosítás kötve, a 
benne lévő tulajdonra nincs. Arra, mint idegen vagyonra tud biztosítást kötni, 
ténylegesen el kell végezni a leltárt erre vonatkozóan. 
Változás történt az elnökségi tagságban. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
2021. december 21. Ez nagyon hosszú határidő, mert az épület állaga nagyon rossz, ott 
szükség lenne nagyobb beruházásra. Szerződést kellene kötni, fel lehetett volna újítani, 
de mivel a szerződés nem köttetett meg, nincs pályázási lehetőségünk. 
Sebők Márta PEMB elnök 
A rezsit ki fizeti? 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Az Önkormányzat nekünk adja, és mi fizetjük. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Mikorra kellene megvalósulni és mennyi pályázati lehetőség lenne? 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgatója 
Jövő év végéig és 10-15 millió forint pályázati lehetőség lenne. Rendezni kellene a 
viszonyokat, a feladatot az Egyesület látja el, a többit pedig a Művelődési Ház. A 
minisztériumi engedélyt is meg kellene szerezni. A benne lévő gyűjtemény az 
Egyesületé. Mindennek az alapja az lenne, hogy a tételes leltár elkészüljön. 
Czigány Mária Egyesület képv. 
Az Egyesület együttműködésre törekszik. Mivel a leltárra nincs konkrétan olyan 
személy, aki ezt csinálja, nem tudjuk, hogy hogyan lehetne elvégezni. Legalább egy év 
kellene ehhez. Ahhoz, hogy múzeum lehessünk, a hivatalos leltár szükséges. Amikor 
hivatalos kiállító hely lesz az Egyesület gyűjteménye, akkor lehet pályázni. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Az egy éves leltár nagyon hosszú idő, ennyit nem szabad lenne igénybe venni. 
Borbély Ella PEMB tag 
Az átvételi elismervény nincs meg, hogy ki mit adott át az Egyesületnek? Ez alapján 
lehet, hogy el lehetne indulni. 
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Skultéti Jánosné Egyesület képv. 
Igen, megvannak, ezt én készítettem. 
Czigány Mária Egyesület képv. 
Engedélyeket csak hivatalos leltár könyvvel lehet kérni. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Ilyen feltételekkel a pályázat megvalósíthatatlan kategóriába tartozik. 
Borbély Ella PEMB tag 
Az Önkormányzat végez mindent, az Egyesület rendelkezik a gyűjtemény felett. Nem 
tudunk pályázni, mert nincs évek óta leltár. Ha mi adjuk a pénzt, akkor miért nem lehet 
beleszólásunk is? 
Czigány Mária Egyesület képv. 
Én azt szeretném, hogy január elején a Művelődési Ház vezetősége, az Önkormányzat 
és az Elnökség összeülne és megbeszélést tartanánk. Ez járható út lenne. 
Basky András polgármester 
Aláírtunk egy együttműködési megállapodást és lejár a rendezési határidő, 
együttműködési megállapodás nem született meg, aminek meg kellett volna történni. 
Végleges megállapodásnak kellene a kezünkben lenni, ami a Művelődési Ház és az 
Önkormányzat között van. Az a kérdés, hogy ki az, aki a leltárt elkészíti. Vagy 
készítse el az Egyesület, vagy a Művelődési Ház. Szeretnénk, ha ennek a sorsa 
rendeződne. Egy év nem kell a leltározásra, minden tárgyról fel kell venni leltár ívet. 
Nincs együttműködési megállapodás, nincs leltár, olyan ami megfelelne a 
gyűjteménybe vonáshoz. Javaslom, hogy hosszabbítsuk meg a határidőt. Üljünk le a 
Helytörténeti Egyesület vezetőjével, és az Önkormányzat vezetésével, hogy 
működőképessé tegyük ezt a gyűjteményt. Nem tudjuk megmutatni gyűjteményként, 
mert nincsenek rendben a dolgok körülötte. Kérdés, hogy az Egyesület saját maga 
tudja ezt kezelni, vagy átadja az Önkormányzatnak. A 2019. december 31-ét 
meghosszabbítanám fél évvel (megtörténik a megfelelő leltározás, megvannak a 
megfelelő engedélyek) a határidőt, hogy ezek helyre kerülhessenek. 
Sebők Márta PEMB elnök 
A gyűjteménydarabok tulajdonviszonya rendezetlen, van saját tulajdon és megőrzésre 
kapott tulajdon. Az ingatlan az Önkormányzat tulajdona, az állaga felújításra szorul, 
megfontolásra méltó, hogy mit tegyünk. 
Lukács Józsefné PEMB tag 
A tetőt kellene megnézni, mert ha beázik, akkor nincs miről beszélni.  Arra lenne 
igény Lajosmizse szempontjából, ami benne van? Látták a benne lévő dolgokat a 
lajosmizsei emberek? 
Ez az épület nagyon csúnya a térség legértékesebb épülete, amit kár lenne veszendőbe 
tenni. 
Basky András polgármester 
Skultéti Jánosné nagyon sok kiállítást szervezett, sokan látták Lajosmizsén már a 
benne lévő kincseket. Az Önkormányzatnak ehhez segítséget kell nyújtani. 
Belusz László PEMB tagja 
Próbáljuk meg ezt a határidő meghosszabbítást. 
Javaslom, hogy holnap az Önkormányzati Bizottság ülése előtt 13.30 órakor nézzük 
meg a kiállítást, hogy mindenki tisztában legyen, hogy mi van az épületben. 
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Horváth Sándor pályázati referens 
Ha az előterjesztés szerinti határozat kerül elfogadásra, arra is ki kellene térni, hogy 
annak mindennapos működése hogyan fog összeállni. Milyen szakembert kell 
alkalmazni, hány órában alkalmazza ezt a szakembert, s ki fogja finanszírozni, van-e 
ilyen szakember, aki ezt hajlandó csinálni és, hogy a tárgyaknak a szakszerű tárolása 
meglegyen, mert a restauráció óriási költség. 
Borbély Ella PEMB tag 
Ahhoz, hogy a holtpontról el tudjunk indulni, kellene hozzá pénz és pályázat. 
Belusz László PEMB tag 
Ami az előterjesztésben van, megpróbáljuk elfogadni. Adjunk félévet.  
Czigány Mária Egyesület képv. 
Januárban legyen megbeszélés ez ügyben. 
Basky András polgármester 
A Képviselő-testületből valakit ki kellene jelölni, aki részt vegyen az egyeztetésen.  
Borbély Ella PEMB tag 
Én részt kívánok venni. 
Belusz László PEMB tag 
Én is szeretnék részt venni. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás a napirendhez? Nincs. 
Javaslom, hogy az előterjesztés határozat-tervezetében meghatározott határidőket fél 
évvel hosszabbítsuk meg 2020. június 30-ig. Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kérje fel Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
igazgatóját, Belusz László ÖB elnököt, Borbély Ella PEMB tagot, hogy 2020. január 
20. napjáig folytassanak egyeztetéseket a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális 
Egyesület elnökségével, legyen jelen az Önkormányzat vezetése is, és tárják fel a Régi 
Városháza épületének használatára irányuló hosszú távú lehetőségeket a Helytörténeti 
Gyűjtemény gondozása érdekében. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
14/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 
Régi Városháza épületével kapcsolatos  
irányvonalak meghatározása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületének  
   Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Kép-
   viselő-testületnek, hogy az előterjesztés határozat-tervezetében  

meghatározott határidők fél évvel legyenek meghosszabbítva 
2020. június 30-ig. 
Javasolja továbbá a bizottság, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete kérje fel Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatóját, Belusz László 
ÖB elnököt, Borbély Ella PEMB tagot, hogy 2020. január 20. 
napjáig folytassanak egyeztetéseket a Lajosmizsei Helytörténeti és 
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Kulturális Egyesület elnökségével, legyen jelen az Önkormányzat 
vezetése is, és tárják fel a Régi Városháza épületének használatára 
irányuló hosszú távú lehetőségeket a Helytörténeti Gyűjtemény 
gondozása érdekében. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős:     PEMB 
 

 
16.15 órakor szünet. 
16. 20 órakor folytatódik az ülés. 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEMB elnök 
E napirendi ponttal együtt javaslom tárgyalni a meghívó szerinti 6./ napirendi pontot is 
(A Képviselő-testület bizottsági tagjai és a tanácsnok megválasztása) 5./ napirendi 
pontként. 
 
5./ Napirendi pont 
A Képviselő-testület bizottsági tagjai és a tanácsnok megválasztása 
Sebők Márta PEMB elnök 
Az elmúlt testületi ülésen abban maradtunk, hogy fel fogunk állítani egy bizottságot és 
egy tanácsnoki tisztséget is. A vélemény az, hogy a továbbiakban is az egyenlőség 
megjelenjen a bizottságok számát és a tagok számát illetően. Én két bizottságot 
javasolnék, lenne Mezőgazdasági Bizottság és Környezetvédelmi Városstratégiai 
Bizottság. 
A Mezőgazdasági Bizottságból a bizottsági elnököt delegálnánk, a másik részről pedig 
a bizottsági tagot. Véleményt kérek. 
Belusz László PEMB tag 
Az a megállapodás volt, hogy Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
Bizottság legyen és egy tanácsnok. Ezt tudom támogatni. Mi ez a változás? 
Sebők Márta PEMB elnök 
Az utolsó testületi ülés után kiderült, hogy a jogi tájékoztatás nem volt korrekt. Azért 
javasoltuk, hogy Mezőgazdasági Bizottság és Környezetvédelmi Városstratégiai 
Bizottság alakuljon. Ezt tudjuk elfogadni a jelenlegi helyzetben. 
Basky András polgármester 
Amikor az egyeztetések zajlottak, arról volt szó, hogy tartalommal töltsük meg a 
harmadik bizottságot. A korábban megjelölt tanácsnok személyét megváltoztattuk. A 
négy bizottság csak a problémát okozná a tagoknak. Mezőgazdasági Bizottságot 
létrehozni külön nem lenne célszerű, s lenne egy Környezetvédelmi Városstratégiai 
Bizottság is. Nem érzem azt, hogy ettől a megállapodástól el kellene térni, amiben 
megegyeztünk. 
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Sebők Márta PEMB elnök 
Új helyzet alakult ki, két bizottság alakulna még egy bizottsági elnök, két 
alpolgármester és két tanácsnok. 
Basky András polgármester 
Két alpolgármester, két bizottság, az eredeti javaslat arról volt. Van egy Pénzügyi 
Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság és egy Önkormányzati Bizottság. Kérés volt, 
hogy legyen egy új Mezőgazdasági Bizottság is új tartalommal megtöltve. Ekkor 
került elfogadásra, hogy legyen Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
Bizottság elnevezéssel a harmadik bizottság. Nem kellene megnehezíteni a dolgot 
azzal, hogy legyen még egy negyedik bizottság is. Az SzMSZ-t ennek megfelelően 
kellene jóváhagyni. előkészítettük az anyagot az utóbbi megegyezésünk szerint. 
Társelnök, vagy tanácsnok teljesen mindegy. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Miért maradt az utolsó pillanatra? Múlt héten kezdődtek el a tárgyalások. Miért nem 
tudunk haladni? 
Basky András polgármester 
Én nem érzem azt, hogy valami az utolsó pillanatra maradt volna. Az első alakuló 
ülésünkön úgy döntöttünk, hogy három bizottságot hozzunk létre. A két bizottság meg 
is alakult a második alakuló ülésen. Továbbiakban a Pénzügyi Ellenőrző és 
Mezőgazdasági Bizottság, valamint az Önkormányzati Bizottság kidolgozta a 
harmadik bizottság hatáskörét. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Két elnökkel nem működik a Mezőgazdasági Bizottság, akkor el kellett volna kezdeni 
az egyeztetéseket. Kényszerhelyzetben vagyunk. 
Basky András polgármester 
Én nem érzem ezt a kényszerhelyzetet.  
Belusz László PEMB tag 
Nem látom én sem a kényszert. A bizottsági üléseken meghatároztuk a harmadik 
bizottság feladatait mindannyiunk beleegyezésével. Jegyző úr tájékoztatott, hogy nem 
tud működni a társelnöki intézmény. Mi azzal a tudattal mentünk tovább, hogy 
működni fog, de nem.  
Sebők Márta PEMB elnök 
Nem tudom, hogy a félretájékoztatás szándékos volt, vagy nem. Ahogy elmondtam, 
így áll egyensúlyban a „két csapat”. Nekem az a meggyőződésem. 
Belusz László PEMB tag 
Mennyivel lesz jobb, ha lesz még két bizottságunk? Mennyivel segíti Lajosmizse 
fejlődését? A Hivatal munkáját is nehezíti, hátráltatja, illetve a képviselők munkáját is. 
Borbély Ella PEMB tag 
A tanácsnok is olyan képviselő, mint aki nem tanácsnok. Mivel társelnök nem lehet, 
úgy van, hogy elnök és tagok. Az egyenlőség jegyében lenne valaki tanácsnok, ez nem 
több és nem kevesebb. A három bizottságot én is támogatom. A Mezőgazdasági 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottságot megtöltjük tartalommal, ezen 
dolgoztunk. El kellene kezdeni dolgozni, mert nagyon sok téma lenne a harmadik 
bizottság részére. 
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Basky András polgármester 
Előkészítésre került az anyag, ahogy a bizottságok megegyeztek. Csütörtökre a 
testületi ülésre nem tudjuk felelősséggel átdolgozni az anyagot, hogy még plusz két 
bizottság felálljon a jelenlegi kettő mellett. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Miért nem került ez a téma elő az utolsó testületi ülés után való héten? Miért nem 
tárgyaltuk ezt meg az ülést követő héten? 
Basky András polgármester 
A bizottsági üléseken és testületi ülésen megállapodás született arra vonatkozóan, 
hogy megalakul a harmadik bizottság Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottság néven. A Bizottságnak a tartalmára is javaslatot tett a két 
bizottság, ez is elfogadásra került. A legutolsó alkalommal arról volt szó, hogy 
elfogadható a tanácsnok, de nem mindegy a személye. Ennek alapján úgy gondolom, 
hogy minden meg lett részleten tárgyalva, ezt követően került sor a testületi ülésre való 
előkészítésre. Ez van most előttünk. Én annak megfelelően jártam el, ahogy arra 
egyezség született. Nem értem, hogy mi a probléma ezek után. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Működik a két társelnök intézménye, úgy álltunk fel. Meg lettünk vezetve. 
Basky András polgármester 
Úgy álltunk fel, hogy működik-e, vagy sem. Jegyző úr jelezte, hogy nem működik.  
Senkit nem szerettünk volna megvezetni, s nem is vezettünk meg. Ezt visszautasítom. 
Belusz László PEMB tag 
Én is egyetértek polgármester úr ezen véleményével. 
Fekete Zsolt alpolgármester 
Két bizottságot meg kell alakítani, meg kell választani a tagokat. 
Basky András polgármester 
A bizottság tegyen egy javaslatot. 
Sebők Márta PEMB elnök 
A PEMB 5 fővel van határozat-tervezet szerint elfogadva, ez elfogadható. A 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság miért 4 fővel van 
összerakva? 
Basky András polgármester 
Azért, hogy 2 fő az egyik részről, 2 fő pedig a másik részről legyen. Az egyenlőség 
arányát vettem figyelembe. 
dr. Balogh László jegyző 
A tanácsnoknak is egy szavazata van, a bizottság és a tanácsnok is előkészítője a 
testületi döntéseknek. A testület hozza meg a döntéseket. Az elnök az ügyrend szerint 
vezeti a bizottságot, a tanácsnok része lenne az új bizottságnak. A tanácsnok egy tagja 
a 4 tagú bizottságnak. Mindenkinek egy szavazata van. A tanácsnok tagja a 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai bizottságnak. 
Belusz László PEMB tag 
Az korábban volt, amikor a tanácsnok nem volt a bizottságban. A tanácsnok most 
része a bizottságnak, egy szavazattal bír, az egyenlőséget biztosítja, hogy két 
alpolgármester van. 
Amikor a képviselői esküt letettük, Lajosmizséért tettük le, nem egyik oldal, másik 
oldal. Mindannyian Lajosmizséért dolgozzunk, felejtsük el az összetételt. 
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Basky András polgármester 
A bizottság előkészít, megtárgyal egy dolgot és olyan véleményt ad, ami alapján a 
testület dönt. A testületnek joga van másként dönteni, mint ahogy a bizottság döntött. 
A végleges döntés mindig a testületi ülésen születik meg. A bizottságnak az a feladata, 
hogy véleményezze az anyagot. Önkormányzatnál nem politikai döntést hozunk, aki itt 
van, az legjobb tudása szerint kell, hogy véleményezze az anyagot. Az előkészített 
anyagokból a legjobb döntést a testület hozza ki. Nem múlik egy bizottsági ülésen 
semmi, ez alapján fogadja el a Képviselő-testület a határozatokat. A négy bizottsággal 
a képviselők helyzetét is megnehezítenénk, a három bizottság biztonságosabban tud 
működni. Saját helyzetünket nehezítjük négy bizottsággal. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Köszönöm. Szünetet kérek, tanácskozunk. 
 
S z ü n e t : 17.00 órakor 
F o l y t a t á s: 17.05 órakor 
 
Sebők Márta PEMB elnök 
A döntésünk, hogy maradjon a tanácsnok.  
A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottságba 3 főt szeretnénk 
delegálni részünkről, s legyen még plusz 2 fő, így 5 fős legyen a bizottság. A rendelet-
tervezetet is ennek megfelelően kell módosítani, hogy egy fővel bővüljön a 
megalakuló bizottság. 
A Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság létszáma is 5 fő legyen, így e 
Bizottság létszáma a 7 főről 2 fővel csökken. 
Javaslom, hogy a tanácsnok Borbély Ella képviselő legyen. Aki ezt elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 
Tanácsnok személyének megválasz- 
tására javaslattétel 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Képvi- 
   selő-testületnek, hogy tanácsnok: 

- Borbély Ella képviselő legyen. 
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     PEMB 
 
Sebők Márta PEMB elnök 
Javaslom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke Sebők Márta, tagjai Tóth-Orlov 
Bettina, Cseh Katinka, Belusz László, Péli Szilveszter képviselők legyenek. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
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16/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági 
Bizottság elnökére és tagjaira javaslattétel 

HATÁROZAT 
 
    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
    Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága javasol- 
    ja a Képviselő-testületnek, hogy a: 
 

- Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság 
elnöke: 
Sebők Márta képviselő; 

- Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság tagjai: 
Tóth-Orlov Bettina képviselő; 
Cseh Katinka képviselő; 
Belusz László képviselő; 
Péli Szilveszter képviselő legyen. 
 

    Határidő: 2019. december 12. 
    Felelős:     PEMB 
 
Sebők Márta PEMB elnök 
Javaslom, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 
elnöke Lukács Józsefné, tagjai Cseh Katinka, Bagó István, borbély Ella és Sápi Tibor 
képviselők legyenek. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
17/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottság elnökére és  
tagjaira javaslattétel 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága javasol- 
   ja a Képviselő-testületnek, hogy a: 
 
   - Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bi- 
      zottság elnöke: 

   Lukács Józsefné képviselő; 
                                 -  Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
                                    Bizottság tagjai: 

   Cseh Katinka képviselő; 
                                    Bagó István képviselő; 
                                    Borbély Ella képviselő; 
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                                    Sápi Tibor képviselő legyen. 
    
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     PEMB 
 
     
Sebők Márta PEMB elnök 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletének 
módosítását elfogadásra javasolja azzal, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottság létszáma 5 fő legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
18/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 

zügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati 
rendeletének módosítását azzal, hogy a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság létszáma 5 fő 
legyen. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős:     PEMB 

 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (…) 
önkormányzati rendelete a lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEMB elnök 
Azok a települések, ahol kevesebb anyagiakkal rendelkezett az Önkormányzat, 
lehetőség volt pályázatot benyújtani. A pályázat célja, hogy „ a pályázat keretében 
lehetőség nyílik a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok számára is, 
hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében a hivatalokban foglalkoztatott 
köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön.” Ennek eredményeként 2019. 
augusztus 1-től 49.860.- Ft lett az illetményalap. Továbbra is a megemelt 
illetményalapot kapják a dolgozók 2020. december 31-ig. Ez növekedéssel nem jár. 
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dr. Balogh László jegyző 
Ennek a forrását a Parlament elfogadta. Ezt a pályázatot beépítették a Hivatal 
működési támogatásába. Az elismert létszámra 5.450.000.- Ft lesz a támogatás,  
870.000.- Ft-tal nő 
Sebők Márta PEMB elnök 
Elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
19/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (…) 
önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
    Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfoga- 
    dásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város 
    Önkormányzata Képviselő-testületének a Lajosmizsei Kö- 
    zös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztvi- 
    selők juttatásairól szóló 12/2017. (IV. 18.) önkormányza- 
    ti rendeletének módosítását. 
     
 

Határidő: 2019. december 12. 
    Felelős: PEMB 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (….) 
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEMB elnök 
Költségvetési rendeletünket több ponton keresztül módosítani kellett. 
A módosítás 6. pontja mit takar? 
Basky András polgármester 
Az állami támogatásokat lehet módosítani. 7.349.000.- Ft többletigénylés történt, ezt 
az összeget az általános tartalékba helyezzük, hogy majd amikor a végleges adatok 
meglesznek, legyen honnan visszafizetni. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Köszönöm. 
A módosítás 9. pontját nem értem. 
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Basky András polgármester 
Engedélyeztetésre adtuk a pályázati anyagot. A Közút azzal járult hozzá, hogy az E-5-
ös útról engedjük ki az érkezőket. Szerviz út a gyógyszertár előtt. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Köszönöm. 
A módosítás 10. pontját kérdezem, hogy ez az 1.800.000.- Ft átcsoportosítás? 
Basky András polgármester 
Amikor a BM-es pályázatot beadtuk, támogattuk, hogy a folyosó is újuljon meg. 
Ehhez kell a plusz pénz. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Köszönöm. 
Van egy kiegészítő anyag is, erről szeretnék kérdezni. 
Basky András polgármester 
A Lajosmizse, Dózsa György út 95. I/3. számú önkormányzati tulajdonú szolgálati 
bérlakásban a több mint 30 éves eredeti gázüzemű vízmelegítő berendezés véglegesen 
meghibásodott. Emiatt szükséges egy korszerűbb 80 literes elektromos bojler 
beszerzése. 
A Művelődési Házban szükségessé vált a 3 db Polikarbonát bevilágító kupola cseréje, 
felújítása.  Ezek a világító ablakok a kiállító tér felett vannak. A Ház beázik, erre kért 
árajánlatot a GOMÉP-től a Művelődési Ház. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Három kupola van, ebből kettő van, ami nagyon elérett polieszter. Megnézettük, még 
az idén ki tudnák cserélni. 1.152.000.- Ft a három kupola beszerelési költsége és ára 
teljes egészében. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Ez bruttó, vagy nettó ár? 
dr. Balogh László jegyző 
Ha elfogadhatónak tartja a bizottság, csütörtökre előkészítenénk. Ez a kiegészítő anyag 
kerülne átdolgozásra. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom. Aki a 
költségvetési rendelet módosításával, és az ehhez készült kiegészítő anyaggal egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
20/2019. (XII. 10.) PEMB 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 és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra java- 
   solja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata 
   Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. 



 22

   (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítását, valamint az 
   ehhez készült kiegészítő anyagot. 
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     PEMB 
 
8./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (….) 
önkormányzati rendelete a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEMB elnök 
A környezetvédelmi rendeletünknek két fontos területe van, a zajártalom szabályozása 
és a természeti értékeink óvása. 
Véleményem szerint a lakosságban elterjedt egy olyan tudat, hogy hétvégén vágják a 
füvet. Lehet-e füvet vágni, akarjuk-e büntetni, vagy nem. Meg kellene tisztelni a 
lakosságnak egymást azzal, hogy vasárnap délután ne végezzenek olyan munkát, ami 
erőteljes zajjal jár. 
Kegyeleti zaj ártalom beszabályozása is fontos a délutáni temetések miatt. 
A lakosságot a környezettudatosságra kellene nevelni. Lajosmizsei Napok keretében 
meg lehetne hívni olyan előadókat, akik olyan előadást tartanának, hogy a lakosság 
védje környezetének tisztaságát. 
Fontos a negyedévenkénti város takarítás. Lehetne konténereket kihelyezni, hogy a 
lakosság ne a dűlőútra vigye ki a szemetét.  
Borbély Ella PEMB tag 
A külterületen élők szemétszállítása nem megoldott. Üdülőövezetben lakóknál is ilyen 
probléma van. Van többféle lehetőség, minden egyes tanyasi lakos kösse meg a 
szerződést a közszolgáltatóval, vásároljon zsákot, a szolgáltatóval közösen jelöljék ki a 
helyet, ahol a szolgáltató összeszedi az oda kihelyezett szemetet. Ezt meg kell oldani, 
hogy a külterületen élőktől elvigyék a szemetet. 
Zajártalom. Támogatom azt én is, hogy vasárnap délután ne szóljon a fűnyíró, vagy a 
sthil. 
Hulladékudvar kérdése egy kicsit bonyolultabb. Jól működik az elektronikai 
hulladékgyűjtés. Nincsenek az emberek ezzel tisztában, hogy a szolgáltató díjmentesen 
elviszi a lomot. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Az a megoldás jó, hogy negyedévente a városi konténerekbe vihetik a szemetet. 
dr. Balogh László jegyző 
Az Mötv. lehetővé teszi a közösségi együttélést szabályozni a szankció része 
hozzátehető. A szabályozás lehetősége adva van az Önkormányzat részére. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Azt javaslom, hogy nem lehet zajoskodni hétköznap 7.00-20.000-ig, vasárnap 12.00 
óra után, s ünnepnapokon. A füstöléssel nem tudunk mit tenni. 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvéd.ref. 
A hulladékgazdálkodás rendeletében le van szabályozva, hogy a hulladékszállítók 
kötelesek szerződést kötni a hulladékszállító közszolgáltatóval. Sárga zsákos 
rendszerben be tudnak kapcsolódni úgy, hogy kéthetente a tűzoltósághoz be tudják 
hozni a sárga zsákot. Nincsenek a lakosok tisztában ezekkel az információkkal annak 
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ellenére, hogy több helyen vannak hirdetve. Az a kérdés, hogy az emberek ezt 
mennyire kívánják igénybe venni. A szemléletformálásnak óriási szerepe van a 
lakosságnak. 
Borbély Ella PEMB tag 
Cél az óvodában is a környezet tudatosság a gyermekek szüleit is bevonásra kerülnek. 
Belusz László PEMB tag 
Adott utcákon kellene megindítani a lomtalanítást, vagy a szemétszállítást. Mi a 
teendő, ha rengeteg szemét van egy-egy telken. 
Dr. Balogh László jegyző 
Hatósági feljelentést kell eszközölni. A Ht. 61. § alapján tudjuk kötelezni az 
ingatlantulajdonost, - ha nem fellelhető az elkövető személye – hogy ártalmatlanítsa. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.  Elfogadásra javaslom a környezetvédelmi rendelet 
módosítást azzal, hogy zajártalom legyen  hétköznap 7.00-20.00-ig, vasárnap 8.00-
12.00-ig lehet, 12.00 óra után nem, valamint ünnepnapokon sem. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
21/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (….) 
önkormányzati rendelete a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
     
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja Lajosmizse  
   Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvé- 
   delemről szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendeletének 
   módosítását azzal, hogy zajártalom legyen  hétköznap 7.00-20.00- 
                                 ig, vasárnap 8.00-12.00-ig lehet, 12.00 óra után nem, valamint  
                                 ünnepnapokon sem. 
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     PEMB 
 
9./ Napirendi pont 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (….) 
önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
II. Lajosmizse Város Településszerkezet Tervének módosítása 
Sebők Márta PEMB elnök 
November 7-i ülésen a vélemények e lettek fogadva. Ezek e lettek küldve. Az állami 
főépítész visszaküldte a véleményét, amit nem fogadtunk el. Módosítani már nem 
lehet. Az állami főépítész szóvá teszi azt, amit eddig is szóvá tett. 
Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (….) önkormányzati rendelete a 
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város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendeletének  
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
22/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (….) 
önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

HATÁROZAT 
                                 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
             zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja Lajosmizse  
             Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város helyi épí- 
                                 tési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendele-  
                                 tének módosítását. 
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     PEMB 
 
Sebők Márta PEMB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Településszerkezeti Tervének módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
23/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 
Lajosmizse Város Településszerkezeti Tervének  
módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra java- 
   solja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város Településszer- 
   kezeti Tervének módosítását. 
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     PEMB 
 
10./ Napirendi pont 
A „Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás képviselőjének megválasztása és a Társulási Megállapodás módosítása 
Sebők Márta PEMB elnök 
Meg kell választani azt a személyt, akit delegálunk ebbe a Társulásba. Eddig Basky 
András polgármester úr volt, most is őt javasoljuk. Kérdés, vélemény, észrevétel van-
e? Nincs. Aki elfogadja, hogy a „Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvíz6minőség-javító Önkormányzati Társulás képviselője Basky András 
polgármester úr legyen, s a Társulási Megállapodás módosítását is, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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24/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 
A „Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei  
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  
képviselőjének megválasztása és a Társulási  
Megállapodás módosítása 

HATÁROZAT 
 
    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
    Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfoga- 
    dásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
    határozat-tervezetét. 
    Határidő: 2019. december 12. 
    Felelős:     PEMB 
 
11./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város 2020. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása 
Sebők Márta PEMB elnök 
Előttünk van a 2020. évi kulturális rendezvénynaptár.  Sápi Róbert által rendezett 
rendezvény két alkalommal is látható, május 23-án és szeptember 19-én. A tuning 
fesztivál június 18-án kerül megrendezésre. Ez hol lesz? 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Az Iskola-tó partján. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Kérdés, észrevétel, javaslat van-e? Nincs. Aki elfogadja Lajosmizse Város 2020. évi 
kulturális rendezvénynaptárát, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
25/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 
Lajosmizse Város 2020. évi kulturális  
rendezvénynaptárának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra java- 
   solja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-terveze- 
   tét. 
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     PEMB 
 
 
12./ Napirendi pont 
037/13. helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása 
Sebők Márta PEMB elnök 
A lajosmizsei 037/13 helyrajzi számú ingatlan használója, a Gomép Kft (Lajosmizse, 
Dózsa Gy. út 219) képviseletében az ügyvezető Gombkötő Márk Zoltán kérelemmel 
fordult önkormányzatunkhoz, melyben az ingatlan belterületbe vonását kéri. 
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Elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
26/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 
037/13. helyrajzi számú ingatlan belterületbe  
vonása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra
   javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-terve- 
   zetét. 
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     PEMB 
 
 
13./ Napirendi pont 
Döntés a járási hivatalok kialakításához kötött megállapodás módosításának 
elfogadásáról 
Sebők Márta PEMB elnök 
Kérnék erről tájékoztatást. 
dr. Balogh László jegyző 
Az ingatlanra vonatkozó használatba adási engedély 2019. november 14. napján vált 
véglegessé. Ez egy energetikai fejlesztéssel érintett ingatlan, üzemeltetésre adjuk át az 
épületet, a gázt, villanyt nekünk fizetik meg, a többi költség vonatkozásában pedig 
kötelezzük őket, hogy fizessék meg közvetlenül. Minden költséget ők állnak, ami az 
üzemeltetéssel kapcsolatos. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Mi lesz a régi Okmányiroda helyén? 
dr. Balogh László jegyző 
Ott lesz a házasságkötés. Hangosítást kell kiépíteni, bizonyos beruházás kell, hogy a 
házasságkötéshez méltó legyen, a feltételeknek megfeleljen. 
Sebők Márta PEMB elnök 
Van-e még egyéb kérdés a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra javaslom. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
27/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 
Döntés a járási hivatalok kialakításához kötött  
megállapodás módosításának elfogadásáról 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra java- 
   solja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-terveze- 
   tét. 
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   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     PEMB 
 
14./ Napirendi pont 
Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
Sebők Márta PEMB elnök 
Minden évben elkészül a belső ellenőrzési munkaterv. A belső ellenőr 8 témában 
végez ellenőrzést, ez összesen 73 munkanap. El tudom fogadni ezt a munkatervet. 
Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Nincs.  
Aki elfogadja az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi határozatot hozta: 
28/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 
Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyása 
 
 

HATÁROZAT 
 
    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
    Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfoga- 
    dásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 
    2020. évi belső ellenőrzési tervét. 
    Határidő: 2020. december 12. 
    Felelős: PEMB 
 
15./ Napirendi pont 
Ságvári utca közterület nevének megváltoztatása 
Sebők Márta PEMB elnök 
Korábbi ülésünkön erről már volt szó, hogy a Ságvári utca közterület elnevezés nem 
maradhat. A határozat-tervezet szerint Vasvári Pál utcanév javasolt. Kérnék ezzel 
kapcsolatban tájékoztatást. 
Bagó István képviselő 
Az egész Ságvári utcán végigmentem, a lakosok ellenzik ezt a változtatást. Ságvári 
utat is el tudnák fogadni. Teleki Blankát szeretné 17 fő, ha a Ságvári utca nem 
kivitelezhető, 5 fő javasolta a Vasvári utcát. 
Dr. Balogh László jegyző 
Amikor először tárgyalta a Képviselő-testület, a Magyar Patrióták Szövetsége 
vizsgálta ezt a helyzetet, s megállapította, hogy Ságvári Endrére utal az elnevezés. A 
Képviselő-testületnek kötelező ezt az utcanevet megváltoztatni. 
Sebők Márta PEMB elnök 
El tudjuk fogadni a Teleki Blanka utcanevet. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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29/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 
Ságvári utca közterület nevének 
megváltoztatása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra java- 
   solja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-terveze- 
   tét azzal, hogy a Teleki Blanka utcanév kerüljön elfogadásra. 
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     PEMB 
 
 
16./ Napirendi pont 
A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel kötött visszatérítendő 
támogatásról szóló támogatási megállapodás módosítása 
Sebők Márta PEMB elnök 
2012-ben adtunk a Homokhátságnak 2.092.000.- Ft-ot.  Az a kérésük, hogy 2024-ig 
hosszabbítsuk meg a szerződést a rossz anyagi helyzetük miatt, vagy engedjük el ezt 
az összeget. 
Én azt gondolom, hogy elengedni ezt nem tudjuk, mert az önkormányzat sincs abban 
az anyagi helyzetben, így a meghosszabbítást javaslom. Kérdés, észrevétel van-e ezzel 
kapcsolatban? Nincs. 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2019. (XII. 10.) PEMB hat. 
A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési  
Egyesülettel kötött visszatérítendő támogatásról  
szóló támogatási megállapodás módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra java- 
   solja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-terveze- 
   tét. 
   Határidő: 2019. december 12. 
   Felelős:     PEMB 
 
 
 
17./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebők Márta PEMB elnök 
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Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása, bejelentenivalója? Nincs. Tekintettel 
arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm a jelenlevők 
részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 18.25 órakor. 
 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
   Sebők Márta     Belusz László 
   PEMB elnök     PEMB tagja 
         jkv. aláírója 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


